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Abstract. 
Background: Violence against women is a major global public health issue, which has an 
impact on women’s lives and mental health. 
Aim: To explore healthcare experiences of women exposed to intimate partner violence. 
Method: Literature based study with eleven qualitative studies. 
Results: The women who sought help felt ashamed for the violence and most of them didn’t 
get the help they needed. They felt that the caregivers didn’t believe in their stories or their 
experiences. The health care professionals made them feel like objects and not human beings. 
Few women had a good experience of the care they were given, in those cases the caregivers 
had asked the women about the violence and gave them time to talk and made them feel safe 
and comfortable. 
Conclusion: Nearly all of the women had feelings of shame and guilt. They wanted the 
caregiver to ask them about the violence, because they found it hard to reveal it themselves. 
Caregivers need more knowledges about intimate partner violence and its impact on the 
women to offer right kind of help.They also need guidelines to know how to meet and help 
these women. 
 
Keywords:  Experience of care, Intimate partner violence, Professional-patient relations, 
Violence against women, Women’s health. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Populärvetenskaplig sammanfattning. 
Författarna har studerat hur kvinnor utsatta för våld i en nära relation upplever bemötandet i 
vården, genom granskning av elva kvalitativa studier. Resultatet visar att känslan av skuld 
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och skam är stor hos kvinnor som utsätts för våld i en nära relation. Kvinnorna vill berätta om 
sin situation, men endast om de upplever att sjuksköterskan vill lyssna, har tid och kan han-
tera informationen. Flertalet kvinnor önskade att sjuksköterskan skulle fråga dem om våldet, 
de längtade efter att någon skulle ta kontroll över situationen. Oftast känner sig kvinnorna 
dömda, förlöjligade och respektlöst bemötta av hälso- och sjukvården efter de berättat om 
våldet som försiggår i relationen. Kvinnor som levt under hot och våld från sin man har ofta 
en bräcklig och skev självbild. Vilket ökar deras osäkerhet och förstärker eventuella negativa 
upplevelser i vården. I och med det kan ett dåligt bemötande från vårdpersonalen i värsta fall 
öka kvinnornas känsla av hjälplöshet och bekräfta skammen de bär på. 
 
Studien påvisar att hälso- och sjukvården är en mycket viktig instans för kvinnor utsatta för 
våld av sin partner, trots detta finns sällan kunskap hos personalen. Författarna har funnit 
brister i bemötandet och omhändertagandet av kvinnorna och även i kontakten med andra 
viktiga instanser. Vårdpersonalen behöver kunskap, handlingsplaner och riktlinjer för att 
kunna lotsa kvinnorna vidare i deras väg mot ett liv utan hot och våld. När väl kvinnan samlat 
mod till sig för att erkänna sin situation i vården och inte blir tagen på allvar kan det i vissa 
fall få förödande konsekvenser. Medan en genuint intresserad sjuksköterska som har kunskap 
och är villig att lägga sin tid på kvinnan och relationen till henne, kan vara livsavgörande. 
Sjuksköterskan kan hjälpa henne en bit på vägen till ett liv utan smärta, rädsla och ensamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
Inledning         1  
Bakgrund         1 

Definitioner        1 
 Problemets omfattning      1 
 Konventioner och lagar; en tillbakablick    2 
            Våld         2 

3 



Fysiskt våld       2 
Psykiskt våld       2 
Sexuellt våld       3 

Skam         3 
Våld i nära relationer       3 
Normaliseringsprocessen      4 
Hälsa/Ohälsa        4 
Sjuksköterskans bemötande      5 
Kvinnorna och vården       5 

Problemformulering        6 
Syfte          6 
Metod          6 

Litteratursökning       7 
Urval         7 
Analys         7 

Resultat         8 
Känslan av skuld och skam      8 
Att inte bli tagen på allvar      9 
 Att bli respektlöst bemött     10 
 Önskan om att bli förstådd     10 
Det goda mötet       11 

Diskussion         11 
Metoddiskussion       11 
Resultatdiskussion       12 

Slutsatser         15 
Praktiska implikationer       15 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling     16 
Referenser         17 
 
 
 
Bilaga I Sökhistorik av den systematiska artikelsökningen 
Bilaga II Översikt över analyserad litteratur 
Bilaga III Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Inledning 
Mäns våld mot kvinnor är enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) och Förenta 
Nationernas deklaration från 1993 (UN Women, 2012) ett hot mot kvinnors mänskliga 
rättigheter och ett globalt folkhälsoproblem. Kvinnors rätt att inte behöva utstå könsrelaterat 
våld är i högsta grad en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter, jämställdhet och 
demokrati (Amnesty, 2016). Våld kan ske i alla relationer, dock drabbas framförallt kvinnor 
och förövaren är vanligen en manlig partner (Socialstyrelsen 2016). Därför behandlar studien 
upplevelser hos kvinnor utsatta för våld i en nära relation och hur hälso- och sjukvården 
bemöter dessa. Våld i nära relationer anses vara ett tabubelagt ämne vilket försvårar för 
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kvinnorna att be om hjälp, men även för myndigheterna och allmänheten att våga fråga 
(Rejmer, Sonander & Agevall, 2010). Syftet är valt då vidare information från de utsatta 
kvinnornas upplevelser förhoppningsvis kan hjälpa hälso- och sjukvårdspersonal att få en 
bättre förståelse över hur deras bemötande påverkar. Hur personalens bemötande och 
agerande antingen kan rädda en kvinnas liv eller ytterligare förstöra hennes självbild och öka 
hennes känsla av isolering och ensamhet. 
 
Bakgrund 
Definitioner  
I den här studien om mäns våld mot kvinnor i nära relationer används Brottsförebyggande 
rådets (BRÅ) definition där en relation beskrivs vara/ha varit ett förhållande eller äktenskap, 
oavsett sammanboende eller ej (BRÅ, 2016). I engelskan används begreppet intimate partner 
violence (IPV) eller intimate partner abuse (IPA) i studien använder sig författarna av det 
svenska begreppet våld i nära relationer, förkortat VNR. I engelska språket används ordet 
“abuse” som inte har någon direktöversättning till svenskan, ordet i detta sammanhang 
betyder misshandla eller fysiskt/psykiskt/sexuellt skada. I studien används istället ordet våld 
som ett paraplybegrepp innefattande våld av fysisk, psykisk och sexuell karaktär. 
 
Problemets omfattning 
Drygt var fjärde kvinna i Sveriges har, eller kommer någon gång i sitt liv bli utsatt för fysiskt 
och/eller psykiskt våld i en nära relation (BRÅ, 2014). Enligt Nationellt centrum för 
kvinnofrid (NCK) kommer uppskattningsvis 80% av våldet mot kvinnor aldrig till polisens 
kännedom (NCK, 2016a). År 2012 blir 7% av kvinnorna i Sverige utsatta för våld i en nära 
relation. Av dessa tar 7,9% någon form av kontakt med polisen och cirka hälften av dem gör 
en polisanmälan. Nära en tredjedel av kvinnorna som utsätts för grovt våld av en nuvarande 
eller tidigare partner söker sig till vården, dock känner 38% av dessa att deras behov av hjälp 
och stöd inte blir tillgodosett (BRÅ, 2014). I relationer där våldet går så långt att mannen 
tillslut dödar kvinnan har i nära hälften av fallen polisen vetskap om att kvinnan utsätts för 
våld (NCK, 2016a). Mäns våld mot kvinnor i nära relationer kostar samhället ungefär 2695-
3300 miljoner kronor per år (Socialstyrelsen, 2006). Av de kvinnor som mördas i världen har 
över en tredjedel haft en intim relation till mannen som utför dådet (WHO, 2016). Av världens 
kvinnor uppges en tredjedel få utstå könsrelaterat våld (Amnesty, 2016). 
 
VNR finns överallt i världen men omfattning och uttryck skiljer sig från olika länder. Mäns 
våld mot kvinnor uppstår inte i ett vakuum, det föds från de samhälleliga föreställningar, 
värderingar, attityder samt uttalade eller outtalade diskriminerande beteenden som leder till 
mäns överordning och kvinnors underordning (Amnesty, 2011; Johnsson-Latham, 2006). 
Mörkertalet är stort och alla yrkeskategorier som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor; 
polis, socialarbetare och vårdpersonal behöver utbildning och en handlingsplan för hur de ska 
agera (BRÅ, 2009). 
 
Konventioner och lagar; en tillbakablick 
För att skydda kvinnors rättighet till ett liv utan hot om våld, våld och övergrepp finns lagar 
och regler. Detta finns även för hela hälso- och sjukvården och sjuksköterskans ansvar är 
lagstadgat och fäst med riktlinjer. 
 
Fram till mitten av 1800-talet är det i Sverige lagligt att aga sin hustru, trots införandet av ett 
förbud ses inte mäns våld mot kvinnor som ett samhällsproblem förrän långt in på 1900-talet 
(Gottzén, 2014). FN:s konvention offentliggör avskaffandet av all diskriminering mot 
kvinnor (kvinnodiskrimineringskonventionen) år 1979, vilket är ett rättsligt bindande 
dokument för medlemsstaterna. Dokumentet innehåller en plan för att med hjälp av nationella 
åtgärder kunna motverka diskriminering av kvinnor (Mänskliga rättigheter, 2016). Fjorton år 
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senare, alltså 1993, antar FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffande av våld mot 
kvinnor. FN:s enhet för jämställdhet och stärkande av kvinnors rättigheter; United Nation 
Women (UN Women) skapas år 2010 (NCK, 2016a). Det är först år 1990 som våld mot 
kvinnor beskrivs som en jämställdhetsfråga i regeringens jämställdhetsproposition (Prop. 
1990/91:113). I och med detta ses våld som en obalans i de maktförhållanden som råder 
mellan könen (Lundgren, 2012). Tre år senare tillsätter Sveriges regering en kommission som 
har i uppdrag att göra en översyn gällande frågor som rör våld mot kvinnor, samt föreslå 
åtgärder för att motverka våldet. Kommissionen döps till Kvinnovåldskommissionen (Våld i 
nära relationer, 2011). Året därpå inrättas Rikskvinnocentrum i Uppsala, som år 2006 på 
uppdrag av regeringen blir Nationellt center för Kvinnofrid (NCK). NCK har till uppgift att 
öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor och finna metoder för hur dessa kvinnor ska tas 
om hand. Samma år antar Riksdagen, som ett av sex delmål i jämställdhetspolitiken, frihet 
från könsrelaterat våld. Detta är startskottet för svenska officiella dokument att i större 
utsträckning relatera kön, makt och sexualitet till våld mot kvinnor (Våld i nära relationer, 
2011). I Sverige kommer år 1998 lagen om kontaktförbud (SFS 1998:688) för att bland annat 
skydda kvinnor från hot och våld från sin tidigare förövare. 
 
I ICN:s etiska kod står det att sjuksköterskan och samhället delar på ansvaret att införa och 
främja insatser som tillgodoser hälsa och sociala behov hos allmänheten och i synnerhet hos 
de sårbara befolkningsgrupperna (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vården ska bygga på 
respekt för patientens integritet och självbestämmande samt främja goda kontakter mellan 
patient och hälso- och sjukvårdspersonalen (SFS 1982:763). 
 
Våld 
Våld är ett mångfacetterat begrepp som kan ta sig uttryck på olika sätt, såväl psykiskt, fysiskt 
och sexuellt våld kan förekomma, likväl hot om våld. 
 
-Fysiskt våld 
Det fysiska våldet brukar förövaren medvetet rikta mot särskilda kroppsdelar, detta för att 
skador och blåmärken ska kunna döljas för utomstående och minska risken att bli påkommen 
(NCK, 2016b). Trots försök att dölja våldet kan det ge upphov till frakturer, ögonskador och 
blåmärken och/eller sår på kroppens exponerade delar. Våldet kan visa sig som knuffar, 
sparkar, slag, stryptag, kvävningsförsök eller användande av olika tillhyggen och vapen 
(NCK, 2016b). 
 
-Psykiskt våld 
Det psykiska våldet kan visa sig på många sätt, några av dessa är: emotionell utpressning, 
verbala kränkningar, isolering, stalkning och skuldbeläggande. Mannen kan även utnyttja 
eller hota att skada eventuella djur eller barn i relationen för att kontrollera kvinnan. Utöver 
dessa växlar förövaren mellan ömhet och våld vilket gör det oförutsägbart och svårt för 
kvinnan att värja sig emot. På grund av förövarens känslomässiga växling mellan våld och 
ömhet, stärks ofta de känslomässiga banden till förövaren samtidigt som kvinnans 
självförtroende och självkänsla skadas (NCK, 2016b). 
 
-Sexuellt våld 
I termen sexuellt våld ingår allt från en oönskad beröring, att bli tvingad att utföra och/eller 
utsättas för handlingar av sexuell karaktär till våldtäkt. Även att med tvång bevittna sexuella 
handlingar, filmas och/eller fotograferas mot sin vilja i ett sexuellt syfte (NCK, 2016b). 
Gränserna mellan övergrepp och frivilligt sex riskerar att bli oklara för kvinnor utsatta för 
VNR då ett misshandelstillfälle kan ske i samband med sexuellt våld. På grund av rädsla för 
andra former av våldsutövande tvingas kvinnan att alltid vara sexuellt tillgänglig (NCK, 
2016b). 
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Skam 
Skam förklaras som en känsla av blygsel, antingen gentemot en förkastlig handling eller 
oförmåga (NE, 2016). Skam är ett begrepp som genomsyrar i stort sett allt som rör VNR. 
Vilken kvinna vill uppfattas som ett våldsutsatt offer i ett av världens mest jämställda länder 
och vem vill vara ihop med en våldsutövande man (Lundgren, 2012)? 
 
Skammen bär kvinnorna på, men vårdpersonalen förstärker den genom tystnaden och tabut 
som omgärdar VNR (Hensing, Borgstede, Jakobsson Krantz & Spak, 2008). Gemensamt för 
kvinnorna är att bära på känslan av skam inför våldet och sin situation (de Albuquerque 
Netto, Vasconcelos Moura, Azevedo Queiroz, Rubio Tyrrell & del Mar Pastor Bravo, 2014; 
Feder, Hutson, Ramsay & Taket, 2006). En av anledningarna till att kvinnor utsatta för VNR 
inte anmäler brottet till polisen är skam, skuld och rädsla. Känslan av skam är alltså en av 
anledningarna till att mörkertalen när det gäller VNR är så stora (BRÅ, 2009; Polisen, 2016). 
 
Våld i nära relationer 
Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2016a) sker den vanligaste formen av VNR i 
ett förhållande med ett kvinnligt offer och en manlig förövare. Trots att våldet sker med både 
manliga och kvinnliga förövare ser det olika ut. Män drabbas oftare av psykiskt våld medan 
kvinnor oftare drabbas av det systematiska, grova fysiska våldet (NCK, 2016a; 
Socialstyrelsen, 2016). VNR diskuteras utifrån olika teoretiska aspekter, det strukturella 
perspektivet har fokus på bristande jämställdhet och skev maktfördelning mellan könen, 
socialpsykologiska perspektivet fokuserar på relationens olika faktorer, 
individualpsykologiska perspektivet fokuserar på de individuella faktorerna och 
samhällsperspektiv med fokus på socioekonomiska skillnader (NCK, 2016a). 
 
WHO (2016) har en lista på faktorer associerade med VNR, så kallade riskfaktorer. Några av 
dessa är: lägre utbildningsgrad, utsatt för våld som barn, bevittnat våld inom familjen under 
uppväxten, hög alkoholanvändning och en accepterande attityd gentemot ojämställdhet. 
Svårigheterna som blir när gärningsmännen sammankopplas med dessa attribut är att folk i 
allmänhet endast tror att våldet försiggår i de lägre samhällsskikten och gärna med 
alkohol/droger inblandat. På så sätt förflyttas ansvaret för våldet från personen som utövar det 
till en extrem kontext (Rejmer et. al., 2010). Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski 
(2001) visar att män från alla samhällsklasser, oberoende av utbildningsgrad (cirka en 
fjärdedel har universitetsutbildning) och alkoholkonsumtion slår sina fruar/flickvänner. Den 
största riskfaktorn för att bli utsatt för våld i en nära relation är att vara kvinna (National 
Council to Reduce Violence Against Women and their Children, 2009). 
Normaliseringsprocess 
Normaliseringsprocessen är ett teoretiskt begrepp som används flitigt för att förstå VNR. Det 
kan delas in i tre insikter; Normalisering, externalisering och internalisering, 
 
Normaliseringen startar med en gränsförskjutning som handlar om kvinnans anpassning 
gentemot underordning, när dessa gränser kontinuerligt förskjuts kommer isoleringen. När 
kvinnan isoleras från sitt annars sociala liv lägger mannen beslag på hennes sociala 
erfarenheter, det hon upplever gör hon via förhållandet eller genom honom. Denna process 
ihop med att mannen växlar mellan våld och värme gör att han ses som både ond och god. 
Kvinnan behåller ett hopp om att han kommer förbli det senare. 
 
Mannen avsäger sig sitt ansvar för våldet och beskyller yttre omständigheter, stress, dålig dag 
på jobbet, etcetera. Detta är externalisering, att våldet ses vara yttre krafter och inte komma 
ifrån mannen själv. Våldet eskalerar och av rädsla tillsammans med en dalande självkänsla 
börjar kvinnan ge sig själv skulden. Hon anser sig vara anledningen till att han slår 
(Lundgren, 2012). 
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Internalisering är en långsamtgående process där mannens världs- och verklighetsförståelse 
tas över av kvinnan. Detta gör att kvinnan anser sig bära ansvaret för att våldet brukas och 
hon börjar se sig genom hans ögon (Lundgren, 2012). Detta ger stora svårigheter för kvinnan 
i mötet med sjuksköterskan. Forskning visar att kvinnor utsatta för våld i sin relation inte tror 
att vårdpersonalen förstår komplexiteten i deras situation (Feder et al., 2006). Kvinnorna är 
även rädda för att bli dömda och vill därför att vårdpersonalen ska ha mer kunskap om de 
sociala och psykologiska problem som omgärdar VNR. 
 
Det visar sig att 80 procent av tillfrågade, boende i Australien (från 16 år och uppåt), inte kan 
förstå varför en kvinna stannar i en våldsam relation och hälften tror att kvinnan kan lämna 
mannen om hon vill (Vichealth, 2009). 
 
Hälsa/Ohälsa 
Den mest använda definitionen av hälsa är skriven av världshälsoorganisationen 1946 och har 
inte blivit ändrad sedan dess (WHO, 2003). Hälsa ses som ett tillstånd av komplett fysisk, 
psykisk och socialt välbefinnande och inte endast som frånvaro av sjukdom. 
 
Fysiska och psykiska besvär drabbar kvinnor utsatta för VNR. WHO (2016) uppger ett antal 
fysiska besvär, exempelvis mag- och ryggsmärtor, huvudvärk, gastrointestinala skador samt 
nedsatt mobilitet. Som konsekvens av våldet kan kvinnorna också drabbas av psykisk ohälsa, 
både kort- och långvarig, som depression och ångestproblematik (Brottsofferjouren, 2016; de 
Albuquerque Netto et al., 2014; Socialstyrelsen, 2015; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009). 
Suicidtankar och suicidplaner är vanligare hos kvinnor som varit utsatta för våld än de som 
inte upplevt våld (Lundgren et al., 2001). En kvinna som utsatts för VNR lider dubbelt så stor 
risk att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar, ryggproblem, kronisk smärta och skador på 
nervsystemet (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009). 
Det ingår i sjuksköterskans ansvarsområde enligt ICN:s etiska kod att bland annat främja 
hälsa och förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är av stor vikt att ti-
digt identifiera dessa kvinnor, då de är i riskzonen för både fysisk och psykisk ohälsa (Social-
styrelsen, 2014). 
 
 
 
Sjuksköterskans bemötande 
En kvinna som blivit utsatt för våld av sin man och söker vård har rätt till ett professionellt 
bemötande och god vård, vilken vårdenhet hon än väljer att vända sig till (Björck & Heimer, 
2008). Hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap är tyvärr bristfällig vad gäller att upptäcka 
och bemöta våldsutsatta kvinnor, och det varierar kraftigt vad gäller landsting, städer, sjukhus 
och avdelningar (Andréasson, Stenson, Björck & Heimer, 2006). Grunden för att en kvinna 
ska känna sig trygg och kunna berätta om sin situation är ett bra bemötande (Berglund & 
Witkowski, 2014). Varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar i utövandet av sitt yrke och 
måste ta ansvar för sitt bemötande i varje enskild situation (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Då de flesta våldsutsatta kvinnor skäms över sin situation berättar de inte spontant om 
sina upplevelser (Rikskvinnocentrum, 2006). Därför är det av vikt att sjuksköterskan har 
kunskap för att se tecken på våld och vågar fråga (Socialstyrelsen, 2014). 
 
En engagerad sjuksköterska har lättare att sätta sig in i en utsatt kvinnas situation och har 
även lättare att förstå hennes önskemål (Vinthagen, 2013). Den attityd och förståelse som 
parterna har för varandra har stor betydelse för hur mötet uppfattas (Fossum, 2013). I arbetet 
som sjuksköterska är det av stor vikt att vara medveten om sin maktposition (Eriksson, 2011). 
I mötet med en våldsutsatt kvinna är det extra viktigt att aktivt arbeta för att skapa en relation 
utan denna maktskillnad, eftersom kvinnan redan upplever en underlägsenhet som ej får 
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bekräftas. En kvinna som varit utsatt för våld och övergrepp kan ha svårt att lita på andra 
människor vilket sjuksköterskan måste ta hänsyn till (Björck & Heimer, 2008). 
 
Flertalet våldsutsatta kvinnor upplever att personal inom hälso- och sjukvården inte gör 
tillräckligt för att stötta och vårda dem. Kvinnorna tycker att personalen borde samtala mer 
om våldet och visa att de stöttar (Wendt & Enander, 2013). Ett positivt möte enligt kvinnorna 
är när vårdpersonalen visar medkänsla, värme och ger lite extra tid för att prata och lyssna 
(Wendt & Enander, 2013). Då sjuksköterskan är professionell och har en vilja att hjälpa och 
guida stärktes kvinnornas självförtroende och även deras autonomi (de Albuquerque Netto et 
al., 2014). 
 
Kvinnorna och vården 
Studier visar att dubbelt så många kvinnor som utsätts för VNR, oftare känner att de inte får 
tillräcklig med vård utifrån sina behov i jämförelse med andra kvinnor. Detta beror dels på att 
de ofta inte söker vård för sina direkta skador, dels att deras vårdgivare inte härleder deras 
sökorsak till VNR. Även i de fall där kvinnorna söker vård för sina direkta skador från våldet 
anser de sig underbehandlade. Flera populationsbaserade studier visar att endast 17-34% av 
de kvinnor som utsätts för VNR söker vård för sina skador även då de är i behov av akut 
omhändertagande. De våldsutsatta kvinnorna upplever att vården inte hjälper dem, de känner 
sig avvisade (Plichta, 2007). Flera kvinnor avstår från att söka vård efter att de tidigare 
upplevt negativ respons, även förnekelse av sin våldsupplevelse gör att kvinnorna inte inser 
allvaret i sin situation, och söker av den anledningen inte vård (Prosman & Lo Fo Wong, 
2012). 
 
Drygt hälften av Sveriges landsting har en policy och ett vårdprogram i arbetet med 
våldsutsatta kvinnor men endast tre har en enhet som särskilt arbetar med dessa kvinnor 
(Andréasson et al., 2006). Hälso- och sjukvården bör ha handlingsplaner och riktlinjer, utöver 
det rent medicinska omhändertagandet, för hur personalen ska ta hand om och bemöta 
våldsutsatta kvinnor som söker sig till vården (Andréasson et al., 2006). Det bör finnas 
specialiserad vård för dessa kvinnor (Feder et al., 2006). Endast en fjärdedel av kvinnorna 
sökte akut till sjukhus efter senaste tillfället de utsattes för våld av sin partner, de flesta söker 
sig istället till primärvården för kroppsliga symtom, som kronisk smärta och magont 
(Lundgren et al., 2001). För flertalet av de kvinnor som lever med våld i sin relation är hälso- 
och sjukvården det enda samhällsorgan de kommer i kontakt med, vilket innebär att 
personalen inom sjukvården har en viktig roll för att kunna upptäcka och identifiera VNR 
(Björck & Heimer, 2008). Som övergripande mål för att kunna motverka våldet behöver all 
vårdpersonal förståelse och kunskap om våldet utifrån ett strukturellt, professionellt och 
individuellt plan (Heimer & Stenson, 2008, 12 februari). Hälso- och sjukvården spelar en 
viktig roll i preventionen av våld mot kvinnor, identifieras de våldsutsatta kvinnorna tidigt 
kan de ges tidig behandling och remitteras till lämplig vård (Björck & Heimer, 2008; 
Lundgren et al., 2001; WHO, 2005). 
 
Problemformulering 
Forskning visar att mäns våld mot kvinnor finns överallt och är ett pågående 
samhällsproblem med stora mörkertal. Trots detta saknas kunskap inom de flesta 
yrkeskategorier, inklusive sjuksköterskans, hur kvinnor utsatta för våld i en nära relation vill 
och bör bemötas. Sjuksköterskan är ofta den första personen att möta dessa kvinnor när de väl 
söker sig till hälso- och sjukvården, detta gör det extra viktigt att sjuksköterskan kan 
identifiera problemet tidigt. Våld i nära relationer är ett laddat ämne med mycket tabu och 
som sjuksköterskan behöver kunskap och förståelse om för att kunna bryta ner fördomar och 
därmed förenkla det kvinnliga offrets väg tillbaka till ett liv utan våld. Med kunskap om 
våldets mekanismer, hur våldet påverkar kvinnorna och en samhällelig förståelse av våldet 
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kan sjuksköterskan försöka minska tabut runt mäns våld mot kvinnor. Med mer förståelse och 
kunskap skulle sjuksköterskan förhoppningsvis även våga öppna upp ett samtal med såväl de 
utsatta kvinnorna som sina medarbetare. För att kunna möta dessa kvinnors behov på rätt sätt 
behöver vårdpersonalen kunskap i hur kvinnorna själva vill bli bemötta.    
 
Syfte   
Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor som utsatts för våld i en nära relation upplevt 
bemötandet i vården. 
 
Metod 
Författarna har valt att utföra en litteraturstudie med grund i analys av kvalitativ forskning 
(Friberg, 2012a) för att undersöka bemötandet av kvinnor utsatta för VNR. Syftet med 
kvalitativa studier är att skapa en förståelse för någon och dennes situation, varje artikel bär 
på ett kunskapsvärde och vid sammanställning av flera studiers resultat ökar kunskapsvärdet 
(Friberg, 2012a). 
 
Sökningarna har genomförts i Cinahl och PubMed. Först kvalitetsgranskades artiklarna 
individuellt, sedan jämfördes och samlades båda författarnas resultat. Enligt Willman, Stoltz 
och Bahtsevani (2011) bör artiklarna kvalitetsgranskas enskilt av författarna oberoende av 
varandra, detta för att granskningen ska bli mer tillförlitlig. 
 
För att undersöka om det fanns tillräckligt med information inom området, genomförde 
författarna testsökningar innan litteraturstudien påbörjades. Detta för att ta reda på om det 
fanns tillräckligt mycket vetenskaplig forskning inom det tilltänkta ämnet för studien, vilket 
författarna ansåg att det fanns. Under arbetets gång har många artiklar valts bort då de 
fokuserar på ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och inte på patientens perspektiv. 
 
 
Litteratursökning 
De systematiska sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. De 
avgränsningar som gjordes var artiklar som var peer reviewed, skrivna på engelska och inte 
äldre än tio år (skrivna mellan 2006-2016). Artiklarna skulle endast behandla vuxna som i 
databaserna kallas “all adult”. För att ytterligare reducera antalet resultat av sökningarna 
något, söktes det bara efter artiklar som behandlade kvinnor, alltså klickades “female” in 
under kön “sex” i databaserna. Sökningarna gjordes med sökorden: “violences against 
women”, “battered Women”, “experience of care”, “intimate partner violence”, “professional-
patient relations”, “womens health”, “healthcare experiences”, “partner violence”, “patience-
centered care” och “domestic violence”. De fem första sökorden användes endast i Cinahl 
och resterande användes i databasen PubMed. Detta för att finna artiklar angående 
misshandlade kvinnors upplevelser av den vård de fått. Se tabell för sökschema i bilaga I. 
Sökningarna resulterade i tio kvalitativa artiklar och en mixed method artikel som granskades 
och analyserades. 
 
Författarna genomförde två osystematiska sökningar. Den ena då flera av de valda artiklarna 
refererade till en och samma studie av Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2005) denna 
söktes upp i databasen Cinahl genom sökning på artikelns rubrik. Anledningen till att den 
tidigare inte funnits under de systematiska sökningarna var att den var skriven 2005, alltså ett 
år äldre än vad sökningarna var inställda på. Artikeln granskades och var av god kvalité och 
författarna ansåg att den, trots att den ej är lika aktuell, är värdefull för resultatet och därmed 
inkluderades. Den andra studien som osystematiskt söktes fram var studien av Häggblom och 
Möller (2007) som författarna fann under granskningen av en av de valda artiklarna. Efter 
granskning visades innehålla ett värdefullt resultat för denna studien. Den söktes fram i 
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sökmotorn Google. Anledningen till att den inte funnits tidigare var att den inte fanns med i 
databaserna Cinahl eller PubMed. Studien var dock av god kvalité och publicerad i Informa, 
som även den är en databas. Sammanlagt blev det elva artiklar som redovisas i bilaga II. 
 
Urval  
De studier som inkluderades har behandlat vuxna kvinnor, det vill säga kvinnor från 18 år 
och uppåt. Studierna som inkluderades var peer reviewed och publicerade senast 2005. 
Kvinnorna ska vara eller ha varit i en relation där de blev våldsutsatta av sin partner alltså 
exkluderades artiklar där våldsutövaren var okänd eller hade en annan relation än just 
partnerrelation till kvinnan. Eftersom studiens syfte var mäns våld mot kvinnor exkluderades 
artiklar som behandlade samkönade relationer. Flertalet studier som författarna fann handlade 
om VNR kopplat till graviditet, förlossningsdepression, eller med fokus på barnen i 
relationen dessa exkluderades då författarna explicit ville använda studier där VNR stod i 
centrum. Studier med annat perspektiv än patientperspektiv exkluderades då det var 
kvinnornas egna upplevelser som låg i fokus. För ett så pålitligt resultat som möjligt 
exkluderades studier som fick under grad 2 på kvalitetsgranskningen, mall för denna se bilaga 
III. 
 
Analys 
Analysen påbörjades med artikeln som hade designen mixed methods. Det kvalitativa 
resultatet i artikeln urskiljdes från det kvantitativa som var tydligt beskrivet i siffror och 
procent. Det var sedan detta kvalitativa resultat som inkluderades och analyserades till 
studien. De funna artiklarna granskades enligt femstegsmodellen beskriven av Friberg 
(2012a). Båda författarna läste upprepade gånger artiklarna för att få en uppfattning om 
helheten. Det i studiernas resultat som behandlade syftet markerades med markeringspennor, 
olika färger beroende på kontext. En sammanställning av varje studie, tillsammans med det 
som markerats skrevs ner i varsitt dokument. Efter alla studiers resultat blivit granskade och 
nedskrivna skrevs dokumenten ut. Författarna började urskilja likheter och skillnader i de 
utskrivna dokumenten för att skapa teman och underteman som överensstämde med syftet. 
Stycken från de olika artiklarna som behandlade samma tema skrevs ner manuellt 
tillsammans med vilken artikel varje stycke togs ifrån. Alla stycken som överensstämde med 
andra studier sammanställdes och bildade huvudteman. Stycken som inte stämde överens 
med något huvudtema men ändå behandlade samma område bildade underteman. Slutligen 
formades tre huvudteman; “Känslan av skuld och skam”, “Att inte bli tagen på allvar” med de 
två underteman “Att bli respektlöst bemött” och “Önskan om att bli förstådd” samt det sista 
huvudtemat “Det goda mötet”. 
 
Resultat 
 

Tema med undertema 
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skam 

 

 
Att inte bli tagen på 

allvar 

 
Det goda mötet 

 
 

Att bli respektlöst 
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11 



 
 

 
Känslan av skuld och skam 
Studierna utfördes i olika delar av världen, länder med stora skillnader i kultur, religion och 
samhälle. Känslorna av skam och skuld hos kvinnor utsatta för VNR var gemensamt i alla de 
analyserade studierna. 
 
Kvinnorna upplevde skam och kände sig blottade när de berättade om våldet, trots detta 
upplevde de att sjuksköterskorna inte trodde på dem (Häggblom & Möller, 2007; Tower, 
Rowe, Mcmurray & Wallis, 2006). En kvinna i studien av Morse, Lafleur, Fogarty, Mittal och 
Carulli (2012) berättade att hon kände sig generad och otrygg i mötet med hälso- och 
sjukvården och att hon kände att hennes vårdare försvarade hennes man. Kvinnorna i de 
flesta studierna berättade att de hade svårt att söka vård på grund av att de vid tidigare möte 
med vården upplevde skam och skuld (Häggblom & Möller, 2007; Kelly, 2006; Loke, Wan, 
& Hayter, 2012; Reisenhofer & Seibold, 2013; Tower et al., 2006; Örmon, Torstensson-
Levander, Sunnqvist & Bahtsevani, 2014). Kvinnorna i studien av Reisenhofer och Seibold 
(2013) kände att vårdpersonalen skuldbelade kvinnorna för att de stannade i relationen och 
även att de la över ansvaret för våldet på kvinnorna själva. En del kvinnor gick aldrig till 
samma klinik två gånger på grund av skam och rädsla att bli påkomna, vissa sökte aldrig 
hjälp då skammen var för stor (Nemoto, Rodriguez, & Valhmu 2006). 
 
 
 
Att inte bli tagen på allvar 
Kvinnorna i studierna hade liknande upplevelser av hälso- och sjukvården, de uppfattade 
sjukvårdspersonalen som kalla, ointresserade, respektlösa, stressade och med brist på sympati 
(Kelly, 2006; Morse et al., 2012). Kvinnorna upplevde stöd av vårdpersonalen fram tills de 
berättade den verkliga orsaken till sina fysiska skador, att de blev utsatta för VNR (Tower et 
al., 2006). En kvinna kom in på en akutmottagning blodig med sönderrivna kläder, hon blev 
först väl omhändertagen av en sjuksköterska som trodde hon varit med om en trafikolycka. 
När kvinnan avslöjade att det var hennes man som misshandlade henne, backade 
sjuksköterskan och bad kvinnan att gå och sätta sig och vänta. Kvinnan uppfattade att 
sjuksköterskan inte längre ville hjälpa henne och upplevde detta som ett ytterligare slag i 
ansiktet, känslan att ingen ville ha med VNR att göra. 
 
Våld ansågs tabu och sjuksköterskorna saknade förståelse för våldets komplexitet (Loke et al, 
2012; Oweis, Gharaibeh, Al-Natour & Froelicher, 2009). I Morse et al. (2012) sa 
sjuksköterskan till en kvinna att eftersom hon inte lyssnat när sjuksköterskan sagt till henne 
att lämna relationen fick hon framöver klara sig själv. Samma studie visade att Ca 70% av de 
som avslöjade att de utsattes för våld av sin man upplevde att deras vårdgivare ville att de 
skulle lämna förhållandet. Hälften av dem blev direkt tillsagda att lämna mannen. En kvinna 
sa att sjuksköterskan på en mödravårdscentral lyssnade på henne när hon berättade om våldet. 
Dock kände hon att sjuksköterskan inte visste hur hon skulle agera och handla i situationen 
(Häggblom och Möller, 2007). 
 
Kvinnorna upplevde att vårdpersonalen avhumaniserade, förödmjukade och gjorde dem till 
offer på grund av deras berättelser (Tower et al., 2006). För de kvinnor som tidigare sökte 
hjälp inom hälso- och sjukvården men inte blivit trodda eller tagna på allvar, försämrades 
deras självbild ytterligare och deras känsla av isolering förstärktes. Detta gjorde det än 
svårare att på nytt söka hjälp och vård (Kelly, 2006; Loke et al., 2012; Pratt-Eriksson, 
Bergbom, Lyckhage, 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; Örmon et al., 2014). Känslan av att 
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inte bli trodd av vårdpersonalen påverkade dem extra hårt eftersom kvinnorna befann sig i 
beroendeställning gentemot vårdpersonalen (Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & 
Seibold, 2013). 
 
Hälften av de som berättade för sin vårdare att deras skador berodde på våld utfört av 
partnern, upplevde att vårdgivaren minimerade händelsen. Vårdgivaren övertygade istället 
kvinnorna att det var vanligt med äktenskapliga konflikter, vilket gjorde att våldet ytterligare 
normaliserades för kvinnorna (Nemoto et al., 2006; Reisenhofer & Seibold, 2013). Andra 
kvinnor upplevde att mötet med sjukvården berodde väldigt mycket på vem som var i tjänst, 
en del sjuksköterskor hade förstått kvinnorna och hjälpt dem att hitta ett sätt att hantera sin 
situation, medan andra uppfattades som icke-lyhörda även om kvinnorna försökte berätta om 
det våld de var utsatta för (Häggblom & Möller, 2007). Kvinnorna i samma studie 
rapporterade även att de upplevde att sjuksköterskor och vårdpersonal undanhöll deras hjälp 
och stöd. 
 
Flera kvinnor upplevde att de blev dömda eller förlöjligade i mötet med vården (Loke et al., 
2012; Nemoto et al., 2006; Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; Tower et 
al., 2006; Örmon et al., 2014) Detta kunde visa sig genom att kvinnorna fick frågan varför de 
inte försvarade sig mot sin förövare och/eller att de fick en klapp på axeln efter att de 
berättade, vilket uppfattades förminskande av deras upplevelser (Örmon et al., 2014). I 
samma studie påstod även en vårdare att kvinnorna led av masochism och att 99% av de 
kvinnor som misshandlas av sina män har en personlighetsstörning. I studierna av Loke et al. 
(2012) och Reisenhofer och Seibold (2013) kände kvinnorna att de ej togs på allvar förrän det 
handlade om en fara för deras liv. 
 
Att bli respektlöst bemött 
Kvinnorna i studien av Loke et al. (2012) och Pratt-Eriksson et al. (2014) kände att när de 
inte blev respektfullt bemötta i vården var de inte värda respekt och förtjänade inte kärlek, 
vilket ytterligare skadade deras självkänsla. 
 
Flera kvinnor i studien av Tower et al. (2006) kände sig jämförda med patienter i andra 
situationer, de upplevde att sjukvårdspersonalen tyckte att andra patientgrupper var mer värda 
att vårda. De kände sig straffade för att det sökte hjälp och kände sig mindre värda. I flera 
studier upplevde kvinnorna att de inte sågs som värdiga autonoma personer utan som en siffra 
i systemet (Kelly, 2006). Nemoto et al. (2006) beskrev liknande upplevelser där 
sjuksköterskan värderar mannens vilja högre än kvinnans, mannen behövde godkänna om 
kvinnan skulle genomgå en behandling. I studien av Oweis et al., (2009) kände kvinnorna sig 
som robotar och i Flinck et al. (2005) tyckte kvinnorna att vårdpersonalen behandlade dem 
som objekt och inte kännande individer. Kvinnorna i studien av Pratt-Eriksson et al. (2014) 
kände att deras närvaro gav vårdpersonalen obehag och att de endast var i vägen. De kvinnor 
som berättade om våldet men inte fick någon hjälp av sjukvården ångrade sitt avslöjande och 
tappade hoppet om en räddning. Deras förhoppning var att ett erkännande skulle hjälpa dem i 
deras situation och slutligen få dem ur relationen, istället gick de sårade från vården med än 
större känsla av ensamhet och stress. En kvinna hörde hur sjuksköterskan hon precis erkänt 
våldet för pratade med en kollega där hon ifrågasatte varför kvinnan (patienten) gjorde så här 
mot sig själv, alltså stannade i den våldsamma relationen (Reisenhofer & Seibold, 2013). 
 
Önskan om att bli förstådd 
Kvinnorna hade en önskan om att vårdpersonalen skulle förstå deras situation utan att de 
själva skulle behöva berätta om den (Flinck et al., 2005; Häggblom & Möller, 2007; Kelly, 
2006; Nemoto et al., 2006; Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013). 
Kvinnorna ville att sjuksköterskan frågade om de utsattes för VNR, de längtade efter att 
någon skulle ta kontroll över situationen. De använde sig av kodord när de beskrev hur de 
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mådde som till exempel att de var stressade, anspända och/eller deprimerade med 
förhoppningen att personalen skulle förstå. I Kelly (2006) berättade en kvinna att hon subtilt 
försökte få vårdaren att förstå att hennes man inte behandlade henne väl genom att berätta att 
han kallar henne tjock. Vårdaren gav henne då tips på dieter och övningar så att hon kunde gå 
ner i vikt. En kvinna i samma studie berättade att hon fått psykofarmaka utskrivet, trots detta 
har hon aldrig fått frågan varför hon var deprimerad. Några av kvinnorna i studien av Nemoto 
et al. (2006) hade liknande upplevelser. I studien av Örmon et al. (2014) kände kvinnorna att 
de blev ignorerade när de berättade att deras psykiska ohälsa berodde på upplevelser av våld. 
Det kunde också försöka få vårdaren att förstå genom att rikta uppmärksamheten mot 
partnern, exempelvis berätta att han ofta var på dåligt humör (Kelly, 2006; Nemoto et al., 
2006). 
 
Kvinnorna beskrev att innan de bestämde sig för att berätta så observerade de vårdarens 
kroppsspråk, mimik, tal och ögonkontakt, detta för att försöka lista ut om det var en människa 
att lita på och om hen skulle förstå och ta dem på allvar (Flinck et al., 2005; Kelly, 2006). En 
del av kvinnorna upplevde sig förolämpade av sjukvårdspersonal och socialarbetare då de 
endast erbjöd slumpartade tjänster av hjälp. Det upplevdes av kvinnorna som brist på 
planering och kunskap. Några av kvinnorna uppgav att det kändes som ren slump om de 
träffade en sjuksköterska eller socialarbetare som orkade och ville hjälpa dem (Häggblom & 
Möller, 2007). Kvinnorna i flera studier kände att sjuksköterskan fokuserade mer på eventuell 
diagnos och/eller kroppsliga symtom istället för deras psykiska hälsa som försämrats till följd 
av våld. Efter att deras fysiska skada blivit behandlad skickades de hem och deras 
grundorsak, våldet, ignorerades (Häggblom & Möller, 2007; Loke et al., 2012; Pratt-Eriksson 
et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; Örmon et al., 2014). 
 
Det goda mötet 
Trots att de flesta kvinnorna inte ansåg sig bli rätt bemötta i vården så fanns det några som 
fick hjälp och stöttning från vårdpersonalen. Enligt Morse et al. (2012) kände sig mer än 
hälften av kvinnorna bekväma med och ansåg att sjukvårdspersonalen på deras vårdcentral 
var öppen och hade kunskap om VNR. De flesta av deltagarna som berättade om att det 
pågick våld i deras relation avslöjade detta för en sjuksköterska i primärvården. De flesta av 
kvinnor var överens om att ett bra möte var när sjuksköterskan gav dem tid och lät dem 
berätta i egen takt (Morse et al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2013; Örmon et al., 2014). 
Kvinnorna kände sig värdiga när sjukvårdspersonalen såg och bekräftade dem (Loke et al., 
2012; Örmon et al., 2014). När kvinnorna blev bemötta med empati och support ökade det 
deras självkänsla och hjälpte dem en bit på vägen till att slutligen kunna lämna relationen 
(Reisenhofer & Seibold, 2013). Ett fåtal kvinnor såg sjuksköterskan som en vän och den enda 
personen de litade på och kunde berätta för (Morse et al., 2012). 
  
Några kvinnor berättade om sina möten och hur viktigt det var med god kommunikation, där 
sjuksköterskan lyssnade, visade empati och inte dömde kvinnorna för deras situation. När 
sjuksköterskan bekräftade kvinnornas upplevelser, berättelser och känslor kände kvinnorna 
respekt, omtanke och trygghet (Tower et al., 2006). Kvinnorna berättade att några 
sjuksköterskor hade förstått deras behov när de avslöjat våldet och hjälpt dem hitta olika sätt 
att hantera sin livssituation på (Häggblom & Möller, 2007). 
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
      Tio kvalitativa artiklar och en artikel med mixed method design användes till denna studien 

för att beskriva kvinnors upplevelser av bemötandet i vården efter de blivit utsatta för VNR. I 
en kvalitativ studie vill författarna få fram, fördjupa, förklara och beskriva människors 
erfarenheter och upplevelser (Segesten, 2012). Endast den kvalitativa datan ur artikeln med 
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mixed methods användes för urskilja kvinnornas upplevelser. Om författarna valt metoden 
litteraturöversikt som är beskriven av Friberg (2012b) hade inte artiklar med kvantitativ 
ansats exkluderats. Vilket möjligtvis skulle ge ett annat resultat i denna studien. 
 
 När studierna söktes fram i Cinahl och PubMed använde författarna sig först av sökorden 
“spousal abuse” och “mens violence against women” Dessa genererade inte tillräckligt med 
träffar utan istället användes “domestic violence” och “violence against women”. För att 
säkra att artiklarna var granskade av experter inom området användes peer reviewed vid 
sökningarna i Cinahl. Eftersom det inte går att göra denna avgränsning automatiskt i PubMed 
säkerställde författarna manuellt att varje artikel var peer reviewed. Peer reviewed används 
för att fånga upp artiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift, detta garanterar dock inte 
kvalitén. Studierna kvalitetsgranskades enskilt av båda författarna, detta för att säkra kvalitén 
(Östlund, 2012). Vuxna kvinnor ingår i urvalet oberoende av etnisk bakgrund, religion, ålder 
eller social status. Därför anser författarna att studien ger en god överblick av olika kvinnors 
upplevelser även om begränsat antal länder ingår. Författarna ansåg sig ha tillräckligt mycket 
material för att kunna exkludera artiklar med kvalitetsgranskning under grad 2. Vilket innebär 
att artiklarna som användes var av god kvalité. Författarna arbetade parallellt med sökning, 
granskning och analys för att sedan diskutera och tillsammans jämföra de fynd som gjordes. 
Vilket ökar tillförlitligheten och trovärdigheten av studiens resultat. Författarna anser att det 
finns en viss överförbarhet då de granskade artiklarnas resultat var entydigt oberoende av den 
geografiska spridningen, ålder, religion och kultur. Överförbarhet är huruvida resultatet går 
att appliceras på andra populationer (Polit & Beck, 2016). 
 

      Det har inte gjorts några geografiska avgränsningar i urvalet av studier. Detta för att det enligt 
författarna inte finns tillräckligt med forskning gjord endast i Sverige att bygga studien på 
och dels för att få en internationell förståelse. De inkluderade studierna var gjorda i Japan, 
Sverige, USA, Kina, Finland, Australien och Jordanien. Trots att kvinnorna i de flesta studier 
delade upplevelser och känslor runt VNR så skiljer sig samhällets syn markant mellan de 
länder där studierna gjorts. Studierna från Asien delade likheter gällande synen på kvinnor 
och på äktenskapet. Männen i Kina såg nödvändigtvis inte VNR som en kränkning gentemot 
kvinnors rättigheter och VNR i Japan sågs som något privat och en familjeangelägenhet fram 
till 1990. Studien av Kelly (2006) från USA hade fokus på VNR hos kvinnor boende i USA 
med latinamerikansk bakgrund. Vissa av dessa kvinnor hade inte ett amerikanskt 
medborgarskap vilket ökade deras känsla av isolering från samhället, på grund av rädsla att 
behöva lämna landet samt att vissa inte talade eller förstod engelska. Med den ökade 
isoleringen ökade även deras beroende till mannen, förövaren, och de hade större svårigheter 
än kvinnorna i de andra studierna att avslöja våldet. Studien var dock värdefull för resultatet 
men de extra svårigheterna dessa kvinnor mötte bör tas i beaktande. Studien från Jordanien 
studerar VNR hos kvinnor med låg inkomst. Eftersom ekonomi kunde vara en anledning till 
att kvinnor behövde stanna kvar i en relation (Lundgren, 2012), så försvårades situationen om 
de hade låg inkomst. Detta kunde påverka resultatet då kvinnor med högre inkomst 
exkluderades och dessa kunde ha haft en annan uppfattning av den vård de fått. De studier 
som användes var gjorda mellan 2005 och 2014, under analysen kunde författarna inte 
urskilja några skillnader i resultatet av artiklarna beroende på ålder. Författarna anser dock att 
det bör tas i beaktande då hälso- och sjukvården kan ha utvecklats efter att studierna 
publicerades. 
 

      Studierna hade ett humanistiskt perspektiv. Nio utav de elva granskade artiklarna fanns ett 
etiskt resonemang och att de blivit etiskt granskade, de två som ej hade etiskt resonemang var 
även de som kvalitetsgranskades till grad 2. Alla artiklarna belyste att deltagarna medverkade 
på frivillig basis. Författarna anser dock att det etiska resonemanget, då en artikel inte 
granskats av en kommitté, brister. Eftersom artiklarna berör ett viktigt och tabubelagt ämne 
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anser författarna att det etiska resonemanget är av stor vikt. Dock fanns det inte tillräcklig 
forskning för att utesluta de artiklar som inte hade etiskt resonemang eller de som inte blivit 
etiskt granskade ansåg författarna. 
 
Enligt Polit och Beck (2016) finns det tre etiska principer som bör beaktas i 
omvårdnadsvetenskaplig forskning. Dessa är att studiens deltagare ej ska utsättas för onödiga 
risker, de ska skyddas från fysisk och psykisk skada. Den data deltagarna bidrar med till 
studien ska inte användas mot dem, vilket deltagarna bör upplysas om. Deltagarna ska 
slutligen bli behandlade som autonoma individer med rätten att själva välja att deltaga i 
studien eller inte. Författarna har försökt att få ett resultat fritt från egna värderingar och 
omtolkningar. 
 
Resultatdiskussion 

 Syftet med studien är att beskriva hur kvinnor, utsatta för våld i en nära relation, upplevde 
bemötandet i vården. 

 
 Resultatet visar att kvinnorna bär på skam och skuld för våldet och deras livssituation. 

Vårdpersonal som inte kan hantera kvinnornas upplevelser eller behov av hjälp förstärker 
skammen hos kvinnorna, vilket ytterligare försämrar deras självkänsla. Detta bekräftas av 
tidigare forskning där även sjuksköterskor uppger att de våldsutsatta kvinnorna bär på mycket 
skam och att de tar på sig skulden för våldet (Häggblom & Möller, 2006). Resultatet visar att 
negativa attityder hos vårdpersonalen kan leda till ett icke vårdande möte. Resultatet visar 
även att kvinnorna upplever att sjuksköterskan endast ser till deras fysiska symtom och 
diagnoser samt ignorerar deras psykiska hälsa. Detta visar även studien av Pereira Gomes, 
Lorenzini Erdmann, Luis Guedes dos Santos, Santos Mota, Olinda de Souza Carvalho e Lira 
och Hörner Schlindwein Meirelles (2013) där sjuksköterskan finner det enklare att vårda de 
fysiska såren än de psykiska. Resultatet visar att kvinnorna upplever att sjuksköterskan endast 
erbjuder slumpartade tjänster och att sjuksköterskan inte har en planerad åtgärd. Pereira 
Gomes et al. (2013) beskriver att det är av stor vikt att sjuksköterskan informerar kvinnorna 
om deras rättigheter och vilken support och stöd hon kan förväntas få när och om hon lämnar 
mannen. Resultatet visar att det krävs att fokus läggs på att se kvinnan som en helhet, inte 
endast de skador hon söker för om ett vårdande möte ska inträffa. Det framkommer även att 
bristande kunskap i vården är det som orsakar det icke vårdande mötet. Eriksson och 
Svedlund (2007) och Pereira Gomes et al. (2013) styrker detta då negativa upplevelser och 
bristande uppföljning ofta var ett faktum. 
 

 Resultatet visar att kvinnorna i flertalet studier inte känner sig som individer utan som 
produkter i vården, en siffra i systemet. De upplever sig inte få den tid av vårdpersonalen som 
de behöver för att känna tillit och våga berätta om sin situation. Tidsaspekten är ett problem 
och kvinnorna upplever ofta vårdpersonalen som stressade vilket i sin tur leder till ett icke 
vårdande möte. Det ska inte vara slumpen som avgör om en kvinna får god vård eller inte, 
om hon blir trodd eller inte. En sjuksköterska arbetar utifrån International Council of Nurses 
(ICN) etiska kod, där några av de grundläggande ansvarsområdena är att lindra lidande och 
främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Koden används för att sjuksköterskor 
världen över ska kunna ha ett gemensamt förhållningssätt gentemot patienterna, att vara 
legitimerad sjuksköterska innebär ett moraliskt ansvar. 
 

 Enligt resultatet strävar kvinnorna hela tiden efter att bli bekräftade och förstådda. Vilket 
styrks av missnöjda kvinnor som beskriver hur de får kämpa för att få den vård de behöver 
trots att de sedan tidigare känner sig både maktlösa och nedtryckta. De upplever ignorans, 
respektlöshet, att ingen lyssnar på dem och att de inte blir tagna på allvar (Eriksson & 
Svedlund, 2007). Resultatet visar att kvinnorna vill att sjuksköterskan ska fråga dem om de 
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blivit utsatta för våld, vilket sjuksköterskan sällan gör. Detta styrks även av studier som säger 
att kvinnorna har en önskan om att vårdpersonalen ska ställa frågor om våldet, då kvinnorna 
inte själva förmår be om hjälp. Sjuksköterskans har en önskan om tydliga riktlinjer för hur de 
ska tillmötesgå de våldsutsatta kvinnorna, eftersom de då skulle våga fråga om våldet 
(Häggblom & Möller, 2006; Pereira Gomes et al., 2013). En känsla av att bli sedd och hörd 
kan uppnås genom god kompetens och visad medkänsla från vårdpersonalen (Mork, 
Andersen & Taket, 2014). Detta styrks av att även sjuksköterskorna anser att dessa kvinnor 
behöver få prata om våldet, och att en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter i mötet är att 
lyssna (Pereira Gomes et al., 2013). 

 
 Resultatet visar att frågor från sjuksköterskan kan öka chansen att kvinnorna berättar om att 

de utsätts för våld i sin relation. Även andra studier styrker detta, bland annat är det 80% fler 
kvinnor som avslöjar sin situation om de blir tillfrågade (Plichta, 2007). Även Nelson, 
Bougatsos och Blazin (2012) skriver hur screeningverktyg som innebär att rutinfrågor ställs 
till alla kvinnor, bidrar till att fler kvinnor avslöjar sin situation. Screening bidrar till att 
vården kan upplevas som en säker plats för kvinnorna och rutinfrågor kan minska rädslan för 
att ta upp och avslöja sin våldsutsatthet. En del kvinnor känner dock en rädsla för mer våld, 
oro att bli dömd, emotionell stress och negativa upplevelser genom att bli frågad om våld 
(Miller, McCaw, Humphreys & Mitchell, 2015). 
 

 Enligt Sundborg, Saleh-Stattin, Wandell och Tornkvist (2012) förknippar sjuksköterskorna 
VNR med alkohol och andra droger, att männen är påverkade och tappar kontrollen. Att 
skylla våldet på externa faktorer istället för att ge mannen ansvaret förmildrar våldet och gör 
det mer begripligt. Studier visar även att våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik har 
svårare att få hjälp och stöd (Socialstyrelsen, 2011). För att sjukvården ska kunna erbjuda en 
adekvat och god vård måste personalen i största möjliga mån identifiera orsaken till varför 
kvinnorna söker sjukvård. I resultatet framkommer det att kvinnor får psykofarmaka utskrivet 
trots att de aldrig fått frågan varför de har ett behov av det. Att endast behandla de psykiska 
och fysiska symtom som våld kan ge utan att veta orsaken till dessa är inte god vård. 
 
I resultatet framkommer det hur viktigt det är för vårdpersonalen att kunna hjälpa och stötta 
kvinnorna i processen att lämna mannen. Då risken att kvinnan blir mördad av sin tidigare 
partner ökar signifikant de närmaste åren efter en separation. Våldets förekomst går att 
minska precis som våldet skadeinverkan (Hammarström & Hensing, 2008) men för att nå dit 
måste vården arbeta aktivt. Tidigare forskning menar att hälso- sjukvårdspersonal behöver 
mer kunskap om VNR, för att kunna bemöta och förstå kvinnor som söker vård, hjälp och 
stöttning. Om vårdpersonal har kunskap om normaliseringsprocessen skulle deras bemötande 
och förståelse för kvinnorna förbättras. Detta behov styrker flertalet sjuksköterskor som inte 
anser sig ha tillräcklig kunskap om hur de ska bemöta och behandla kvinnor som blivit utsatta 
för VNR. Dock är de positiva till utbildning. De tycker att det är svårt att prata om våld med 
kvinnorna, vilket medför att många inte ställer frågan (Sundborg et al., 2012). Kvinnornas 
upplevelse av vården skulle således vara bättre om sjuksköterskan hade mer kunskap och 
förståelse bakom sig. Sjuksköterskan skulle då våga fråga kvinnan om VNR och även kunna 
hantera ett erkännande, genom att ge råd, stöttning, tid och hjälp till andra instanser. 
Sjuksköterskan måste arbeta för att underlätta kvinnornas situation och för att göra det krävs 
kunskap om våldets kännetecken, dynamik och konsekvenser (Kvinnofridslinjen, 2016). 
 
I Sverige kostar mäns våld mot kvinnor i nära relationer omkring 2695-3300 miljoner kronor 
per år (Socialstyrelsen, 2006). Av dessa beräknas hälso- och sjukvårdens kostnader ligga 
mellan 21-40 miljoner kronor. Kvinnor utsatta för VNR söker vård och behandling för 
fysiska, såväl som psykiska symtom; sömnproblem, ångest, nedstämdhet med flera. Om 
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vården arbetar förebyggande kan pengar sparas och kvinnors liv räddas (Socialstyrelsen, 
2006). 
 
Scheffer Lindgren (2009) anser att det är maktövertaget som de våldsutövande männen har 
över kvinnorna tillsammans med de känslomässiga band som finns mellan parterna som 
bidrar till att kvinnorna inte anmäler VNR. Våldet har blivit en del av kvinnans vardag, 
normaliserats, och kvinnan ser sig inte som ett våldsoffer. I samhället beskrivs kvinnan ofta 
som underordnad mannen, Sveriges syn på kvinnor inverkar även på vårt rättssystem. I 
avhandlingen visas detta tydligt genom våldtäktsbrott som granskades, kvinnor frågades om 
deras sex- och alkoholvanor, de skuldbelades istället för att fokus lades på de vanor den 
våldsutövande mannen hade. I samhället finns en norm, där det är normalt att mannen 
dominerar kvinnan. Sjuksköterskan bör ha ett normkritiskt förhållningssätt för att kunna ge 
ett så bra bemötande som möjligt (Karlsson, 2013). 
 
Slutsatser 
När kvinnorna söker sig till vården och de inte blir bemötta på ett respektfullt sätt förstör 
detta kvinnornas självbild. Det förstör även chanserna till att de ytterligare en gång kommer 
försöka att avslöja sin situation i vården. 
 
Känsla av rädsla, skuld och skam är ständigt närvarande när kvinnorna beskriver kontakten 
med vårdgivare. Om sjukvårdspersonalen inte tror och bekräftar kvinnorna ökar deras känsla 
av skuld och skam och försvårar för dem att på nytt söka hjälp. Kvinnor upplever besvikelse, 
hjälplöshet och känner sig än mer isolerade när sjukvårdspersonalen bagatelliserar deras ska-
dor och/eller upplevelser. Kvinnorna anser sig inte bli bemötta som autonoma personer utan 
som en siffra i systemet. När sjuksköterskan bemöter kvinnorna respektlöst känner kvinnorna 
också att de ej förtjänar respekt. Flera kvinnor bär förhoppningen att sjukvårdspersonalen ska 
fråga dem om våldet, vilket skulle ge dem en öppning att berätta, det är dock mycket sällan 
de får frågan. Kvinnor som under lång tid har blivit nedtryckta av sina män uppfattar inte all-
tid sig själva som offer eller sin situation som annorlunda. Därför är det viktigt att sjukskö-
terskan reagerar och frågar kvinnorna, så de börjar reflektera över våldet. I dessa fall behöver 
sjuksköterskan så ett frö hos kvinnorna så de efter den stöttning och hjälp de behöver inser 
sin situation och vågar lämna relationen. Våldsutsatta kvinnor behöver tid och tillit för att 
våga avslöja våldet, därför är för korta och för sporadiska besök i hälso- och sjukvården ett 
överhängande problem. Kvinnorna upplever  bemötandet som positivt när de ges tid att prata 
och får stöttning från vårdgivaren. De vill bli betrodda och bemötta med respekt och att sjuk-
sköterskan visa medlidande och förståelse när de avslöjar våldet. Det är viktigt att vårdgiva-
ren lyssnar och ger råd utan att få kvinnorna att känna sig överkörda. Att lämna relationen är 
en process som vårdgivaren kan vara en stor och viktig del av om kvinnan känner förtroende 
för denne. Kvinnorna har ett stort behov av information som de önskar att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen ska tillgodose, gällande vart de kan vända sig och vilken hjälp det finns att 
tillgå när de väl väljer att bryta upp med sin partner. 
 
Praktiska implikationer 
Studien visar att kvinnor utsatta för VNR ofta finner svårigheter att berätta om våldet på egen 
hand utan vill att sjuksköterskan tar kommandot och frågar, för att sedan med varsam hand 
stötta och guida kvinnorna. Kvinnorna har som konsekvens av våld och nedtryckning från sin 
partner en låg och bräcklig självbild vilket gör dem extra känsliga för negativa signaler. De 
kan också ha befunnit sig i våldet och blivit så internaliserade under en längre tid att de själva 
inte uppfattar sin situation som extrem. Därför kan en fråga från sjukvårdspersonal kanske 
inte direkt resultera i ett erkännande men få kvinnan att faktiskt 
reflektera över sin livssituation och därmed göra henne medveten. 
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Studien bidrar till förståelse för de utsatta kvinnornas behov av ett professionellt bemötande, 
tid och förtroende. För att kvinnorna ska våga öppna sig och avslöja våldet behöver de känna 
trygghet i mötet med sjukvården. För detta anser författarna att det krävs både utbildning och 
information till all verksam personal inom hälso- och sjukvården. De screeningverktyg och 
handlingsplaner som finns att tillgå, bör finnas på alla hälso- och sjukvårdsmottagningar, och 
användas som hjälp att identifiera kvinnor som lever med VNR. Författarna menar att 
vårdpersonalen bör avsätta mer tid för de misstänkt utsatta kvinnorna där de kan bygga ett 
förtroende som på sikt kan hjälpa kvinnorna ut ur förhållandet och till ett bättre liv och hälsa. 
I resultatet ser vi att det flesta kvinnorna vill bli tillfrågade om de blivit utsatta för våld, 
därför anser författarna att frågan borde ställas vid minsta misstanke. Information, aktuell 
handlingsplan och affischer som riktar sig till dessa kvinnor bör finnas att tillgå på alla 
vårdinrättningar. Eftersom kvinnorna inte alltid själva ser våldet och sin relation som något 
extremt behöver de tillhandahålla information som kan fungera som en ögonöppnare. Det 
behövs också en ansvarig sjuksköterska som har kontakt med andra instanser såsom 
kvinnojour, polis och socialarbetare. Författarna föreslår vidare forskning inom området för 
att arbetet ska kunna fungera i praktiken. 
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Författarna anser att det finns behov av mer kunskap och struktur inom vården gällande 
VNR. Det finns ett antal screeningverktyg att tillgå vilka författarna skulle vilja ha mer 
kunskap om och hur de skulle kunna användas beroende på avdelning och situation. Eftersom 
det är ett svårt och tabubelagt ämne bör det finnas tydliga riktlinjer och handlingsplaner inom 
alla vårdinrättningar. Författarna vill öka sin kunskap om olika handlingsplaner och hur de 
fungerar på de avdelningar de tillämpas. Författarna skulle vilja se studier som behandlar 
kvinnors upplevelser av de specialinriktade enheter som finns att tillgå. Detta skulle ge en 
större förståelse för skillnaderna mellan bemötandet från sjuksköterska med större kunskap 
och förståelse av våldet jämfört med sjuksköterskan utan denna kunskap. 
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2006 
 
USA 

Syfte att öka 
vårdgivares 
förståelse för hur 
latinamerikanska 
kvinnor utsatta 
för VNR 
upplevde mötet 
med hälso- och 
sjukvården. 

Kvinnor utsatta 
för VNR som 
besökte en 
kvinnojour. 
Intervjuer på 
en till två 
timmar, två-tre 
intervjuer per 
deltagare. Data 
analyserades 
med van 
Manen’s 
metod. Data 
analyserades 
tematiskt och 
kodades. De 
teman de kom 
fram till 
diskuterades 
sedan med 
deltagarna 
under den sista 
intervjun. 

17 kvinnor 
mellan 17 och 
53 år. 
Kvinnorna 
hade en 
bakgrund av 
VNR men 
befann sig ej 
längre i 
relationen. 
Hade under 
relationen haft 
kontakt med 
hälso- och 
sjukvården 

Kvinnorna bar känslor 
av osäkerhet, oro och 
rädsla. 
Rädslan för 
våldsutövaren 
kopplades samman 
med rädslan att avslöja 
våldet till hälso- och 
sjukvården, på grund 
av rädslan över vilka 
konsekvenser ett 
avslöjande kunde ge. 
Trots rädslan ville 
kvinnorna att 
vårdgivaren skulle 
fråga dem om våldet 
så de ej behövde ta 
första steget. 

Grad 2 

Loke, A. 
Y., Wan, 
M. L., & 
Hayter, 
M. 
 
2012 
 
Kina 

Få bättre 
förståelse för 
våldsutsatta 
(VNR) kvinnors 
upplevelser av 
våldet. Detta då 
sjukvårdspersona
l sällan vet hur 
de ska bemöta 
kvinnorna. 

Urval: De 
kvinnor som på 
en 
akutmottagnin
g i Hong Kong 
rapporterade 
att de utsatts 
för VNR blev 
tillfrågade att 
delta. 
 
De samlade 
data genom 
semistrukturera
de intervjuer 
mellan 40-90 
minuter långa 
som spelades 
in. Intervjuerna 
transkriberades
, analyserades 
och det togs ut 
teman. 

Nio kvinnor 
mellan 19-50 
år. Kvinnorna 
skulle ha 
upplevt VNR 
och sökt vård 
via en 
akutmottagnin
g. 
 

Kvinnorna hade svårt 
att söka hjälp på grund 
av rädsla för att bli 
förlöjligade eller 
ignorerade. De kände 
skam inför att avslöja 
sin situation. De hade 
dåliga erfarenheter av 
hälso- och sjukvården 
då de tidigare inte fått 
den vård och hjälpt de 
behövt. 
 
VNR ledde till dålig 
självkänsla, depression 
och suicidetankar. 

Grad 1 
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Kodning. 
Morse, 
D. S., 
Lafleur, 
R., 
Fogarty, 
C. T., 
Mittal, 
M., & 
Cerulli, 
C. 
 
2012 
 
USA 

Rapportera 
kvinnors 
upplevelse  av att 
diskutera VNR 
med 
vårdpersonal 

strukturerade 
intervjuer med 
kvinnor som 
rapporterat 
VNR 
till 
vårdpersonal, 
beskrivande 
analyser och 
bivariat och 
multivariata 
analyser 
genomfördes, 
och 
tillsammans 
med 
demografiska 
patientdata och 
våld 
granskades. 

kvinnor från 
familjedomstol
, 
primärvården 
och en tertiär 
vård,          
öppen 
psykiatrisk 
praktik. 
  

Hälften av deltagarna 
avslöjade VNR sina 
sjukvårdspersonal, och 
de flesta uppfattade att 
vårdaren tyckte de 
skulle lämna 
relationen. Trots det 
fanns ingen 
säkerhetsplanering 
även om ökade risker 
är förknippade med att 
lämna. Föreslår vården 
ska förbättra 
säkerhetsplanering 
med patienter som 
avslöjar VNR 
  

Grad 2 

Nemoto, 
K., 
Rodrigue
z, R., & 
Valhmu, 
L. M. 
 
2006 
 
Japan 

Att studera 
erfarenheter av 
hälso- och 
sjukvården hos 
kvinnor utsatta 
för VNR i Japan. 
 

Information 
om studien 
delades ut via 
flyers och 
reklam på 
hälso- och 
sjukvårdsmotta
gningar till 
kvinnor bosatta 
i Tokyo. 
Semistrukturer
ade intervjuer 
som pågick 
cirka två och 
en halv timme. 
Genom 
kodning togs 
teman och 
kategorier 
fram. 

sex kvinnor 
mellan 20-50 
år deltog. 
Kvinnorna 
skulle ha 
upplevt VNR 
samt uppsökt 
vård relaterat 
till det. 
 

Kvinnornas skadar, 
såväl fysiska som 
psykiska blev 
bagatelliserade av 
hälso- och sjukvården. 
De kände skam när de 
avslöjade våldet och 
kände att de inte fick 
den tid de behövde till 
mötet med 
vårdgivaren. 
 

Grad 1 

Oweis, 
A., 
Gharaibe
h, M., 
Al-
Natour, 
A., & 
Froeliche
r, E. 
 
2009 
 
Jordanien 

Beskriva 
upplevelser hos 
kvinnor som 
lever med VNR. 

Intervjuerna 
spelade in, 
även icke 
verbala tecken 
antecknades. 
Intervjuerna 
blev 
transkriberade 
och översatt till 
engelska (från 
arabiska). De 
fick fram tre 
teman. 

Kvinnor över 
18 år och gifta 
med en 
våldsutövande 
man 
rekryterades på 
en vårdcentral. 
13 stycken 
deltog utav 15 
förfrågade, 
dessa var 
mellan 23-36 
år gamla. 

Trots kvinnornas ilska 
så motiverade de 
varför våldet skedde, 
de normaliserade och 
tolererade våldet. 
Deras attityd speglades 
av deras kulturs 
värderingar och 
normer. 

Grad 1 

Pratt-
Eriksson 
D, 
Bergbom 
I, 
Lyckhage 
E. D. 
 
2014 

Att öka 
förståelsen för 
kvinnor utsatta 
för VNR och 
deras möte 
medvården, 
socialtjänsten 
och polisen. 
 

Data samlades 
via intervjuer 
innehållande 
öppna frågor, 
dessa varade i 
cirka 45-60 
minuter. Datan 
analyserades 
sedan i steg, 

12 kvinnor 
rekryterades i 
från ett 
kvinnohärbärge 
i Stockholm, 
Sverige. De var 
mellan 23-56 
år. De skulle ha 
varit eller 

Kvinnorna kände att 
de inte blev sedda som 
människor utan som 
objekt i vården. 
Vårdpersonalen var 
inte stöttande utan mer 
likgiltig mot kvinnorna 
vilket gav dessa ännu 
sämre självkänsla och 

Grad 1 
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Sverige 

först med 
fenomenologis
k 
strukturanalys, 
sedan med 
hjälp av en 
tematisk 
strukturanalys 
och sist erhölls 
en innehållsrik 
förståelse. de 
fann 3 teman 
och 6 
underteman. 

fortfarande 
vara offer för 
VNR. 

de förlorade förtroende 
för vården. 
 

Reisenho
fer, S., & 
Seibold, 
C. 
 
2013 
 
Australie
n 

Undersöka hur 
australiensiska 
kvinnor utsatta 
för VNR 
upplever vården. 
Även hur VNR 
har påverkat 
deras självkänsla 
och förståelse av 
VNR. 
 
 

Semistrukturer
ade intervjuer 
som pågick 
cirka 1-2 
timmar. Data 
analyserades 
senare med 
hjälp av 
NVIVO 8. 
 
 

Kvinnor utsatta 
för VNR som 
sökt sig till 
akut eller 
primärvård 
efterlystes i 
radio och 
tidning. Sju 
kvinnor mellan 
25-50 år 
rekryterades. 
 
 

Kvinnor utsatta för 
VNR har begränsade 
möjligheter att söka 
hjälp. Vårdpersonalen 
har en unik roll men 
de saknar ofta 
förståelse och ger inte 
kvinnorna de redskap 
som behövs för att de 
ska kunna ta steget ut 
ur relationen. 
Kvinnorna är 
känsligare för negativa 
händelser i möten med 
vården. Dock 
fungerade en del 
möten bra och de 
kunde tillsammans 
med personal 
identifiera och sätta 
namn på våldet. 

Grad 1 

Tower ,
M., 
Mcmurra
y, A., 
Rowe, J., 
& Wallis, 
M. 
 
2006 
 
Australie
n 

Syftet med denna 
studie var att ge 
ökade kunskaper 
om kvinnor som 
utsätts för våld i 
hemmet och 
deras 
hälsoproblem.  
genom att se 
problemen med 
kvinnornas hälsa, 
skapa en mer 
kvinnocentrerad 
hälso- och 
sjukvård. 

narrativ analys 
av nio 
intervjuer 
med kvinnor 
som talade om 
sin hälsa och 
hälsofrågor 
medan de 
levde 
med våld i 
hemmet. 
 

9 kvinnor 
rekryterades 
genom 3 olika 
kvinnoorganisa
tioner. 

alla kvinnor 
hade lämnat 
sina 
våldsamma 
män, trots det 
var de flesta av 
dem fortsatt 
utsatta för 
våldet 

Kvinnor utsatta för 
VNR möter många 
olika hälso- och 
sjukvårdespersonal 
pga av deras 
hälsoproblem, till följd 
av våldet. De klagade 
ofta på fysiska 
åkommor som trötthet, 
gråtmildhet el 
oförmåga att klara av 
de dagliga sysslorna. 
Utan att påvisa några 
kliniska symtom. De 
sökte ofta hjälp i 
början av relationen, 
efterhand som deras 
våldsamma relationer 
utvecklades och deras 
hälsa försämrades, 
förändrades även deras 
definition om vad 
hälsa är. 

Grad 1 

Örmon, 
K., 
Torstenss
on-
Levander

Hur kvinnor som 
upplevt våld, 
bland annat 
VNR, upplevde 
vården på en 

Intervjuerna 
som hölls i 
cirka en timme 
spelades in och 
transkriberades

12 kvinnor 
tillfrågades, 9 
kvinnor deltog. 
De hade alla 
sökt till en 

Kvinnorna kände att 
de inte blev trodda på 
när de berättade om 
våldet, vilket lämnade 
dem med känslor av 

Grad 1 
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, M., 
Sunnqvis
t, C., & 
Bahtseva
ni, C. 
 
2014 
 
Sverige 

psykiatrisk 
klinik. 

. Datan 
kodades och 
blev 3 
kategorier med 
sammanlagt 5 
underkategorie
r. 

psykiatrisk 
klinik. De var 
mellan 20-55 
år. 

skuld och skam. 
Personalen fokuserade 
på deras diagnoser och 
inte på deras 
upplevelser, som 
faktiskt låg till grund 
för diagnosen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilaga III 

 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Finns det ett tydligt syfte?      □Ja       □Nej        □Framkom ej 

Informant karaktäristika 
Antal ………………………………………. 
Ålder ………………………………………. 
Man/kvinna ………………………………. 
 

Är kontexten presenterad?  □Ja           □Nej         □Framkom ej 

Finns etiskt resonemang?  □Ja           □Nej         □Framkom ej 
 

Urval 
- Relevant?    □Ja           □Nej         □Vet ej 

- Strategiskt?    □Ja          □Nej          □Ej relevant 
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-datainsamling tydligt beskriven? □Ja           □Nej          □Vet ej 

- analys tydligt beskriven?  □Ja           □Nej          □Vet ej 
 

Giltighet 
- Är resultatet logiskt och begripligt? □Ja           □Nej          □Vet ej 

– Råder datamättnad?   □Ja           □Nej          □Ej relevant 

– Råder analysmättnad?  □Ja           □Nej          □Ej relevant 
 
Kommunicerbarhet 
-Är resultatet klart och tydligt? □Ja           □Nej          □Vet ej 
-Redovisas resultatet i förhållande till 
-Teoretisk referensram?  □Ja           □Nej          □Vet ej 

-Genereras teori?                                □Ja           □Nej          □Ej relevant 
Kvalitetsberäkning Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman 
räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I (80-100%)□  grad II (70-79%)□  grad III (60-69%)□ 

Tidskriftens bedömningssystem Double blinded□  Single blinded□ Ej angivet□ 
Peer review             
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