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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kvinnor i alla åldrar och från alla socioekonomiska klasser och kulturer 
är drabbade av våld i nära relationer. Även i några av de mest jämställda länderna är 
våldsutsattheten hög bland kvinnor. Våldet kan leda till ett flertal konsekvenser både 
för kvinnan och för samhället.  
Syfte: Att beskriva våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården.  
Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats har gjorts. De 11 artiklarna som är 
inkluderade är av kvalitativ design. Analysen har genomförts efter Fribergs 
femstegsmodell. 
Resultat: När våldsutsatta kvinnor söker sig till hälso- och sjukvården önskar de att 
hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge dem tid, lyssna på dem och visa empati. Hälso- 
och sjukvårdspersonalen ska även ställa frågor om våld då det underlättar för 
kvinnorna att berätta om sina upplevelser. Många kvinnor känner skuld och skam inför 
mötet med hälso- och sjukvården och inför sin livssituation, och flera kvinnor känner 
sig skuldbelagda av hälso- och sjukvårdspersonalen när de väljer att berätta om våldet. 
Kvinnorna kan få en negativ upplevelse av hälso- och sjukvården om de blir 
misstrodda, inte får adekvat hjälp eller om de upplever att hälso- och 
sjukvårdspersonalen inte har tid för dem. 
Slutsats: Våldsutsatta kvinnors upplevelse av hälso- och sjukvården kan vara både 
positiv och negativ. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver kompetens för att kunna 
bemöta kvinnorna, samt kunskap om att frågan om våld ska ställas. 
 
 
Nyckelord: Våld i nära relationer, misshandel, hälso- och sjukvård, upplevelse 
 



 
 

Summary 
 

Are you scared of someone close to you? A literature review of women exposed to 
intimate partner violence experiences of healthcare. 
 
Background: Women of all ages and from different socioeconomic classes and 
cultures are victims of intimate partner violence (IPV). Even in some of the most equal 
countries the prevalence of IPV is high. The violence that can cause many consequences 
both to the woman and the society in general.  
Objective: Women exposed to intimate partner violence experiences of healthcare. 
Method:  A literature review with an inductive design have been used. The 11 articles 
that were included have a qualitative design. The analysis has followed Fribergs five-
step model. 
Results: When women exposed to IPV seek healthcare they wish for the personnel to 
give them time, listen and show empathy. The healthcare personnel should ask 
questions about exposure to IPV to help the women talk about the issue. A lot of women 
feel ashamed about their situation and are being shamed by the personnel when they 
disclose the IPV. The women can experience their meeting with the personnel in a 
negative way when they are not feeling listened to, are being disbelieved or not getting 
the help they need.   
Conclusions: Women exposed to IPV experiences of healthcare are both positive and 
negative. The healthcare personnel needs knowledge about how these women live their 
lives and that they need to ask questions about IPV.  
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Inledning 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett betydande folkhälsoproblem och en kränkning 

av kvinnors mänskliga rättigheter. Globalt sett har 36% av alla kvinnor utsatts för våld 

eller sexuella övergrepp av antingen en partner eller annan person (World health 

organization, department of reproductive health and research, 2013). I 

Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning framgår det att 22 

kvinnor mördades i Sverige under 2018 av någon de hade eller hade haft en nära 

relation med – en ökning på över 100% jämfört med året innan då 10 kvinnor 

mördades (Brå, 2019). När det gäller våld i nära relationer kan, förutom fysiska 

handlingar så som misshandel, flera typer av våld förekomma - allt från psykiskt och 

sexuellt våld till social och ekonomisk utsatthet som kan ta sig uttryck i allt från subtila 

handlingar till grövre brott (Socialstyrelsen, 2018).  

Enligt Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) rapport Våld och hälsa (2014) där 

kvinnors och mäns utsatthet för våld samt kopplingen till ohälsa har undersökts är våld 

ett omfattande folkhälsoproblem i Sverige. Det framgår dock samtidigt att trots flera 

studier i ämnet är det svårt att få en helhetsbild över problematiken och risken är stor 

att våldets utbredning underskattas. En svårighet som hälso- och sjukvården ställs 

inför när det gäller våldsutsatta kvinnor är att många av kvinnorna väljer att söka vård 

i primärvården för ospecifika symtom som till exempel magsmärtor eller smärta i 

ländryggen.  Dessa symtom kan härledas till våldet de utsätts för. Ofta 

uppmärksammar inte hälso- och sjukvårdspersonalen den bakomliggande orsaken till 

symtomen och våldet som kvinnorna är drabbade av fortgår (Nybergh, 2014). 

 

Bakgrund 

Våldets olika uttryck 

Fysiskt våld innebär att en person skadar eller riskerar att skada en annan person 

kroppsligt. Exempel på detta kan vara att bita, slå, knuffa eller hota med tillhyggen. 

Sexuellt våld innefattar exempelvis våldtäkter, oönskat sex eller traumatiskt sex 

(Shoqirat, Almajali & Alsaraireh, 2018; Socialstyrelsen, 2018). Vidare kan sexuellt våld 

vara trakasserier och förödmjukelser av sexuell karaktär; allt från att skicka oönskade 

meddelanden eller bilder till att tvinga någon att visa sig själv naken eller se 

pornografiska filmer. Psykiskt våld handlar om att på ett systematiskt och upprepande 

sätt förolämpa, förnedra och förminska en persons värdighet. Detta genom att till 

exempel kontrollera när personen får gå ut och hur personen ska klä sig (Ahnlund, 

Andersson, Snellman, Sundström & Heimer, 2017; Socialstyrelsen, 2018). Det 

psykiska våldet innebär även direkta eller indirekta hot och förlöjliganden samt hot om 

våld mot andra personer eller djur. Exempel på ekonomiskt våld är att förstöra någons 

tillhörigheter eller att tvinga någon att skriva under dokument för att exempelvis ta ett 

banklån. Socialt våld innebär att en person isoleras från sociala situationer, bland 

annat från att träffa sina vänner eller familj (Socialstyrelsen, 2018).  
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Våld mot kvinnor  

Kvinnor i alla åldrar och från alla socioekonomiska klasser, kulturer och etniciteter 

utsätts för våld i nära relationer, men det finns faktorer som verkar göra att en del 

kvinnor löper större risk att drabbas (Broberg & Grip, 2013). Att utsättas för våld av en 

nuvarande eller före detta partner är vanligare bland yngre kvinnor och även bland 

kvinnor med små barn (Broberg & Grip, 2013). Vidare är kvinnor med 

missbruksproblematik, någon typ av funktionsvariation samt utlandsfödda kvinnor 

särskilt överrepresenterade (Eliasson & Ellgrim, 2006). Både kvinnor och män utsätts 

för olika typer av våld men ofta skiljer sig våldets motiv och karaktär åt beroende på 

om det riktas mot en kvinna eller mot en man.  Kvinnor är överrepresenterade när det 

handlar om sexuellt våld och utsätts oftare för våld av en nuvarande eller före detta 

partner medan män mer frekvent utsätts för våld av en främling (Nybergh, 2014).  

När det gäller våld i nära relationer är det vanligare att kvinnor utsätts av en manlig 

partner för grovt och upprepat våld som många gånger leder till negativa 

konsekvenser. Kvinnor och män är ungefär lika utsatta för våld i form av konflikter, 

trakasserier och hot (Brå, 2009). Ur ett historiskt perspektiv har män i alla tider varit 

strukturellt överordnade kvinnor. Bland annat under 1700-talets Sverige hade de män 

som då var husbönder rätt och till och med som plikt att utöva våld mot de som var 

underordnade, inte minst sin hustru (Rydström & Tjeder, 2009). Inte förrän på slutet 

av 1960-talet och början på 1970-talet började man se på våld mot kvinnor som ett 

allvarligt samhällsproblem (Löbmann, Greve, Wetzels & Bosold, 2003).  

I Norden är kvinnor och män mer jämställda än i många andra EU-länder när det 

kommer till ekonomiska möjligheter, utbildning, hälsa och politisk egenmakt. 

Samtidigt listas Sverige, Danmark och Finland över snittet inom EU när det gäller 

antalet kvinnor som är utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation 

(Gracia & Merlo, 2016). Det talas om en nordisk paradox, eftersom det faktum att de 

nordiska länderna är några av de mest jämställda inte bara i EU utan i hela världen på 

flera områden rimmar dåligt med att många kvinnor i dessa länder samtidigt är 

drabbade av våld i nära relationer. Garcia & Merlo (2016) menar att ett svar på hur den 

nordiska paradoxen har uppstått inte riktigt finns, men att en möjlig förklaring till 

detta skulle kunna vara att kvinnor som tjänar mycket pengar och har en hög 

utbildning oftare drabbas av våld därför att de, på grund av sin höga status, utmanar 

och går emot de gamla traditionella könsnormerna. En annan möjlig förklaring skulle 

kunna vara att våldsutsatta kvinnor i Norden har en större anmälningsbenägenhet. 

Namy et. al. (2017) menar att de patriarkala idealen i samhället som ger män deras 

privilegier och makt skapar en könshierarki som rättfärdigar mäns våld mot kvinnor. 

Prevalensen för kvinnor att drabbas av våld i nära relationer är högre i hem med 

traditionella könsroller (Herrero, Torres, Rodrígues & Juarros-Basterretxea, 2017) 
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Konsekvenser av våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor kan leda till ett flertal konsekvenser både för kvinnan själv, 

personerna i hennes omgivning och för samhället i stort. Det fysiska våldet kan ge 

somatiska skador som brutna ben, ansiktstrauman och skador på senor och ligament. 

I värsta fall är det fysiska våldet dödligt (Neröien & Schei, 2008). Enligt Jina & Thomas 

(2013) kan sexuellt våld orsaka både fysiska och psykiska skador som påverkar många 

aspekter av livet för kvinnorna som utsätts. Konsekvenserna kan vara direkt eller 

indirekt orsakade av det sexuella våldet, till exempel post-traumatiskt stressyndrom 

(PTSD), sexuellt överförbara sjukdomar, oönskad graviditet med efterföljande abort, 

sexuell dysfunktion, sömnsvårigheter och ökat risktagande i vardagen.  

Kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i nära relation drabbas oftare av 

depressiva symtom och kronisk psykisk ohälsa än kvinnor som inte är drabbade 

(Davidsson, Benjaminsson, Wijma & Swahnberg, 2009; Chandra, Satyanarayana & 

Carey, 2009). Dessutom löper de drabbade kvinnorna större risk att börja missbruka 

exempelvis droger. Finns det barn med i bilden är risken stor att även de utvecklar 

psykiska besvär som depression, ångest, aggressivt beteende och låg självkänsla 

(Burnette & Cannon, 2014).  Många utsatta kvinnor uppfattar sin egen hälsa som dålig 

och kopplar detta till våldet de utsatts för (Ragavan et al., 2016).  

Domenech del Rio & Garcia del Valle (2016) menar att de typer av våld som har störst 

påverkan på kvinnors hälsa är det fysiska och sexuella våldet, följt av psykiskt och 

ekonomiskt våld. Vidare menar de att något som ofta är ett tidigt tecken på att en 

kvinna är våldsutsatt är att hon på något sätt blir kontrollerad av sin partner. Om hälso- 

och sjukvårdspersonal kan identifiera ett sådant tidigt tecken då kvinnan söker vård 

skulle det kunna resultera i minskad långvarig ohälsa. Kostnader för samhället är också 

en konsekvens av våldet mot kvinnor, då våldet ofta leder till att kvinnan behöver 

sjukskriva sig vilket påverkar hennes arbetsstatus och inkomst (Ornstein, 2017). 

Eftersom ekonomiskt våld förekommer i många relationer kan det vara svårt för 

kvinnor att lämna en våldsam partner på grund av att de inte klarar sig själva rent 

ekonomiskt. Bristen på pengar blir en stor stress i en redan svår situation och en del 

kvinnor tvingas in i prostitution för att ha möjlighet att tjäna ihop egna pengar 

(Ulmestig & Eriksson, 2017). 

 

Våldets normaliseringsprocess 

Normaliseringsprocessen är en teoretisk modell som förklarar vad som sker i en 

relation där våld förekommer samt kartlägger varför kvinnor stannar kvar i osunda 

relationer trots det eskalerande våldet. Modellen baseras på tanken att kvinnan 

eftersträvar att anpassa sig efter mannens ökade kontrollbehov. 

Normaliseringsprocessen ska ses som en överlevnadsstrategi där kvinnorna använder 

sig av olika sätt för att anpassa sig efter hans regler för att undvika att utsättas för mer 

våld (Lundgren, 2004). 



4 
 

Mannens strategier i normaliseringsprocessen handlar om att tillskansa sig mer makt 

över kvinnan. Detta medför att kvinnan förlorar sin självkänsla och identitet vilket 

hjälper mannen överta ännu mer makt. Normaliseringsprocessen har tre utmärkande 

inslag: isolering, förskjutning/utplånande av gränser samt växling mellan våld och 

värme. Dessa tre komponenter ger mannen möjlighet att utöka sin makt över kvinnan. 

Att gränser förskjuts innebär att mannen gång på gång överträder kvinnans personliga 

gränser och tränger sig på hennes integritet. Detta kännetecknas av att han 

kontrollerar hennes relationer, vilka hon får träffa och när. Han kan även ta kontroll 

över hennes ekonomi eller hennes kropp. Detta medför att kvinnans gränser hela tiden 

förflyttas och tillslut äger mannen hennes livsutrymme (Lundgren, 2004).  

För att kunna kontrollera kvinnan och utöva makt över henne behöver hon isoleras 

från vänner och familj som kan vara ett hot för mannen och hans maktutövande. 

Isoleringen innebär att kvinnans enda sociala referenspunkt blir mannen. Han kan då 

lättare påverka hennes värderingar och åsikter. Det medför också att mannen blir den 

som bestämmer vad som anses vara rätt eller fel i deras gemensamma liv och kvinnan 

får rätta sig efter mannens regler. När mannen växlar mellan våldsamhet och värme 

skapar detta en förvirring och osäkerhet hos kvinnan. Efter en våldsam period är det 

vanligt att mannen tröstar kvinnan och visar sig ångerfull. Om kvinnan då är isolerad 

blir dessa tillfällen mer betydelsefulla för henne och det blir svårare att bryta relationen 

eftersom mannen upplevs som snäll och omtänksam emellanåt (Lundgren, 2004).  

Våldsutsatta kvinnor har olika strategier för att förstå våldet de utsätts för. Exempelvis 

kan de förklara mannens våldsutövande med att de förtjänade det, att han hade druckit 

alkohol, att han inte menade att skada henne eller att det hade kunnat vara värre våld 

de utsattes för (Wood, 2001). Wood (2001) menar vidare att den västerländska 

kulturen normaliserar våld i nära relationer genom att framställa män som dominanta 

och kontrollerande. Detta medför att kvinnor vill behaga män genom att anpassa sitt 

utseende och sitt sätt att bete sig på efter hans preferenser. Kvinnors och mäns 

beteende kan enligt Wood (2001) förklaras av den västerländska synen på kärlek och 

hur relationer ska se ut, vilket tydligt redovisas i olika medier. En möjlig förklaring är 

exempelvis att filmer och tv-serier med romantiska teman påverkar synen på relationer 

i västvärlden. 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal och den våldsutsatta kvinnans möte med 

varandra  

Eftersom våld mot kvinnor är vanligt förekommande både i Sverige och internationellt 

måste hälso- och sjukvårdspersonal kunna bemöta dessa kvinnor på ett adekvat sätt. 

Många kvinnor berättar inte öppet om våldet de utsätts för om de inte blir tillfrågade 

och vissa berättar inte ens då frågan ställs första gången. För att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska kunna möta dessa kvinnor måste de ha kunskap, verktyg och 

rutiner för att kunna hantera informationen de får. Nationellt centrum för kvinnofrid 

(2010) beskriver hur kvinnor önskar att bli tillfrågade och bemötta när de pratar om 



5 
 

våldsutsatthet med hälso- och sjukvårdspersonal. En del av rapporten innehåller en 

intervju med en fokusgrupp bestående av utlandsfödda kvinnor som fick diskutera 

våldsutsatthet och hur hälso- och sjukvården bör bemöta dem. Det kvinnorna ansåg 

som viktigt var tillgång till en bra tolk, att inte särbehandlas av hälso- och sjukvården 

på grund av sin etnicitet samt att få tid till att bygga upp ett förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonalen innan frågor kring våldsutsatthet ställs. Det var enligt några 

kvinnor också viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen är transparant kring syftet 

med frågor om våld och att alla kvinnor som söker vård blir tillfrågade. Detta eftersom 

kvinnorna annars kände att hälso- och sjukvårdspersonalen frågade just dem på grund 

av fördomar kring kvinnor med invandrarbakgrund och deras kultur (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2010). 

Många anställda inom hälso- och sjukvården vet inte hur de ska bemöta och bedöma 

våldet som kvinnor utsätts för och väljer därför ofta att inte ställa några frågor om våld 

alls. Detta och det faktum att inte alla kvinnor frivilligt väljer att berätta om sin 

situation resulterar i att kvinnorna fortsätter att utsättas för våld, trots deras kontakt 

med hälso- och sjukvården (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014). Hälso- 

och sjukvårdspersonal har olika individuella upplevelser när det gäller vårdande av 

våldsutsatta kvinnor. Enligt Goldblatt (2009) har hälso- och sjukvårdspersonal olika 

strategier för att hantera sina egna känslor kring mötet med dessa kvinnor. En del 

hälso- och sjukvårdspersonal väljer att inte uppmärksamma våldet utan behandlar 

endast kvinnans fysiska skador. Annan hälso- och sjukvårdspersonal blir väldigt 

påverkade av dessa möten och känner ångest och oro för kvinnan de just vårdat och 

även över sin egen säkerhet då de upplever att alla kvinnor riskerar att utsättas för våld 

i nära relation. Vidare menar Goldblatt (2009) att hälso- och sjukvårdspersonal måste 

kunna hantera sin medkänsla för den våldsutsatta kvinnan utan att själv påverkas 

negativt i för stor utsträckning. Bland den hälso- och sjukvårdspersonal som misstror 

våldsutsatta kvinnor är manlig personal överrepresenterad (Giacamo, Cavallo, 

Bagnasco, Sartini, & Sasso, 2016). Giacamo et al. (2016) menar vidare att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever att de behöver mer utbildning och träning i att bemöta 

våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt. Samma hälso- och sjukvårdspersonal upplever 

även att de varken har kunskapen eller verktygen för att alltid kunna upptäcka 

våldsutsatthet hos sina patienter. 

Då kvinnor som utsätts för våld i någon form löper större risk att drabbas av psykisk 

ohälsa är hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom psykiatrin en stor resurs för 

att kunna upptäcka och stödja dessa kvinnor. Snyder (2016) menar att våldsutsatta 

kvinnor ofta vill samtala om sin situation med hälso- och sjukvårdspersonal. 

Kvinnorna upplever i många fall att det är påfrestande att prata om våldet, men att det 

efteråt ger en läkande känsla. För att kvinnorna ska uppleva samtalet som meningsfullt 

ska det hållas på en avskild plats och hälso- och sjukvårdspersonalen ska inge 

förtroende samt ge kvinnorna utrymme att berätta sina historier utan att pressa dem 

på information.  

Arkins, Begley & Higgins (2016) sammanställning av studier undersökte hur effektivt 

screening av partnervåld är genom ett flertal metoder. En av dessa metoder var ett 
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frågeformulär som alla kvinnor fick fylla i när de sökte vård. Formuläret innehöll bland 

annat frågor som berörde våld i nära relationer. Resultatet av sammanställningen 

påvisade en viss evidens för att fler våldsutsatta kvinnor upptäcktes av hälso- och 

sjukvården, men den siffran var blygsam i jämförelse med egentliga fall av våldsutsatta 

kvinnor. Enligt O´Doherty et al. (2015) som genomfört en likande sammanställning är 

vinsterna med screening små och mer forskning på området behövs. O´Dotherty et al. 

(2015) kom även fram till att screening inte minskade förekomsten av partnervåld samt 

att kvinnor som utsatts för partnervåld inte far illa av screeningen.  

 

Lagar & föreskrifter 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ställer krav på att hälso- och sjukvården ska främja 

en god kontakt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter, att vården ska 

bygga på respekt för patientens integritet samt att behovet av trygghet ska tillgodoses 

(SFS 1982:763). I Socialtjänstlagen (SoL) framkommer det att socialnämnden ska ta 

särskild hänsyn till att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld i en nära relation 

kan vara i behov av hjälp för att kunna förändra sin situation (SFS 2001:453). 2014 

utformade Socialstyrelsen särskilda föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer (SOSFS 2014:4) – regler som ska följas av både kommun och landsting i 

mötet med patienter som lever i våldsamma relationer. Där framgår att varje 

vårdgivare ska bestämma när och hur hälso- och sjukvårdspersonal ska ställa frågor 

om våld och att åtgärder ska utföras med fokus på trygghet och säkerhet för den 

våldsutsatta. Om en patient uppvisar symtom eller tecken på att hen är eller har varit 

utsatt för våld ska hälso- och sjukvårdspersonal i enrum fråga patienten om orsaken 

till de tecken som uppmärksammats. Om misstanke om våld kvarstår efter samtalet 

med patienten ska hälso- och sjukvårdspersonalen ta reda på om det finns barn 

inblandade och om så är fallet göra en anmälan till socialtjänsten, ge information om 

möjligheten till vård samt ta reda på vilka behov patienten har, såväl fysiskt som 

psykiskt (SOFS 2014:4). Enligt ett lagförslag från Justitiedepartementet (2014) bör nya 

förutsättningar för samarbete mellan olika yrkesgrupper skapas utifrån gemensamma, 

tydliga riktlinjer. Detta för att enklare kunna möta alla våldsutsatta kvinnor och 

tillgodose deras behov. Sedan den 1 juli 2018 är det enligt Högskoleförordningen 

obligatoriskt att i sjuksköterskeutbildningen ge kunskap och undervisa om mäns våld 

mot kvinnor för att studenterna ska få förståelse för ämnet och sedan i sitt yrke kunna 

upptäcka och förebygga våld (SFS 1993:100). 

 

Halldorsdottirs omvårdnadsteori 

Halldorsdottirs omvårdnadsteori berör relationen mellan sjuksköterskan och den 

vårdsökande personen och beskriver relationen som en bro eller en mur som 

symboliserar professionell och icke-professionell omvårdnad. Relationen från den 

vårdsökande personens perspektiv beskrivs som föränderlig och spirituell samt kan 

upplevas som ett band av energi som skapats mellan sjuksköterskan och den 
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vårdsökande personen. Relationen mellan sjuksköterskan och den vårdsökande 

personen beskrivs även som dialektisk genom att den involverar både en närhet mellan 

de två parterna samtidigt som ett avstånd för respekt och medlidande hålls. 

Halldorsdottir benämner den högfungerade relationen mellan sjuksköterska och 

vårdsökande person som den livsgivande sjuksköterske-patientrelationen och det är i 

den relationen sjuksköterskan kan ge professionell omvårdnad samt bygga en bro 

mellan de två (Halldorsdottir, 2008). 

Krav för att en god relation ska utvecklas är att den vårdsökande personen upplever 

sjuksköterskan som genuint omtänksam och intresserad av personen och dess 

upplevelser samt besitter professionell klokhet, en kombination av kunskap och 

erfarenhet. Sjuksköterskan måste även upplevas som kompetent, alltså ha relevanta 

färdigheter relaterade till yrkesutövandet. Dessa egenskaper hos sjuksköterskan kan få 

den vårdsökande personen att känna tillit och relationen mellan den vårdsökande 

personen och sjuksköterskan kan då utvecklas. Muren symboliserar negativitet eller 

brist i kommunikationen mellan den vårdsökande personen och sjuksköterskan. Detta 

leder till en bristande tilltro för sjuksköterskan vilket orsakar icke-professionell 

omvårdnad (Halldorsdottir, 2008). 

Halldorssottirs omvårdnadsteori kan hjälpa sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta 

kvinnor genom att ge stöd för att etablera en god relation vilket är en förutsättning för 

att kunna tillhandahålla professionell omvårdnad. Detta innebär i praktiken att den 

vårdsökande personen känner sig sedd och lyssnad till vilket bjuder in till att vidare 

berätta om situationen med öppenhet. Detta stärker tilliten till sjuksköterskan. Först 

då kan den vårdsökande personen och sjuksköterskan börja arbeta mot samma mål. 

 

Syfte 

Att beskriva våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården. 

Material och metod 

Design 

Metoden som användes var en litteraturöversikt med induktiv ansats. Artiklarna som 

inkluderades hade en kvalitativ design, analys och metod. Detta innebar att 

datamaterialet som samlades in grundades på forskning som gav en förståelse för 

mänskliga upplevelser och uppfattningar. Författarna samlade sitt material och 

arbetade aktivt med det genom att organisera, bryta ner, koda samt leta efter mönster 

i materialet. Detta gjordes för att skapa en förståelse för vad datan betydde samt för 

vilka likheter och skillnader som fanns inom eller mellan olika grupper (Fejes & 

Thornberg, 2016). 



8 
 

Urval och datainsamling 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna PsycINFO, Medline och CINAHL. När 

sökningar gjordes utgick de från syftet och de sökord som slutligen användes var 

women, violence, nurse, abuse, intimate partner violence, ipv, experience, perception 

och healthcare. Sökorden användes i olika kombinationer och tillsammans med 

booleska termer som OR och AND för att få fram relevanta artiklar (se bilaga 1).  

Sökblock användes för att bredda sökningarna och få fler resultat. Begränsningar var 

artiklar som saknade etiskt godkännande, artiklar publicerade innan 2004, 

engelskspråkiga artiklar, kvalitativ design, litteraturöversikter, artiklar som berörde 

våldsutsatta personer under 18 år samt artiklar som tillämpar peer review. Att artiklar 

är peer reviewed innebär att de gått igenom en process som används för att säkerställa 

en god standard och objektivitet. När peer review tillämpas kan det resultera i en ökad 

kvalitet bland de publicerade artiklarna (Schroter et al., 2004). Inklusionskriterier för 

litteraturöversikten var kvinnor från 18 år och uppåt, som har varit utsatta för någon 

typ av våld i en nära relation och som någon gång haft kontakt med hälso- och 

sjukvården. Artiklar som uppfyllde nämnda inklusionskriterier kvalitetsgranskades 

enligt Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (se bilaga 

2). Detta gjordes för att försäkra att kvaliteten på de inkluderade artiklarna till 

litteraturöversikten var god. En god kvalitet innebar att varje artikel uppnådde minst 

7 av 8 poäng i protokollet. Denna gräns sattes av författarna själva. Slutligen 

inkluderades 11 stycken artiklar.  

Dataanalys 

En induktiv ansats användes i denna studie. Det innebar att en generell slutsats drogs 

som baserades på de observationer och erfarenheter som inhämtades genom 

bearbetning av artiklarna (Fejes & Thornberg, 2016). Bearbetning och analys av de 

inkluderade artiklarna genomfördes enligt Fribergs femstegsmodell som syftar till att 

delar från helheter tas ut för att tillsammans skapa en ny helhet (Friberg, 2017). De 

inkluderade artiklarna lästes enskilt i sin helhet flera gånger med öppenhet och 

följsamhet för att få en ökad förståelse för artiklarnas innehåll. Fokuset låg på 

artiklarnas resultat. En artikelmatris utformades (se bilaga 3) för att få en bättre 

översikt av de inkluderade artiklarna. Artikelmatrisen innehåller rubrikerna 

författare, år och land, titel, syfte, metod och deltagare, resultat samt antal poäng i 

kvalitetsgranskningen. Vidare identifierades nyckelfynd individuellt genom att med 

färgad penna stryka över textdelar som svarade på syftet för litteraturöversikten för att 

enklare exkludera irrelevant innehåll. Nyckelfynden diskuterades och organiserades 

sedan gemensamt i ett dokument utefter olika primära teman. Nyckelfynden 

numrerades efter artikelmatrisen för att enklare kunna återkomma till originalkällan. 

Dessa diskuterades gemensamt för att säkerställa att författarna hade lika förståelse 

för innehållet. Nyckelfynden lästes flera gånger gemensamt och enskilt, bröts ner i 

mindre delar och organiserades om då likheter och skillnader i fynden framträdde.  Då 

framkom fyra teman med en ny förståelse för innebörden av resultaten som kunde 

kopplas till litteraturöversiktens syfte. De teman som identifierades var; Den goda 
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vårdupplevelsen, Den negativa vårdupplevelsen, Att få frågan om våld samt Känsla 

av skuld och skam. 

Under arbetets gång fanns en medvetenhet om förförståelsen och hur den kunde 

påverka analysprocessen och på så sätt även påverka resultatet. Förförståelsen kring 

litteraturöversiktens ämnesområde bestod av egna erfarenheter i att möta våldsutsatta 

kvinnor både i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal samt i kvinnojoursverksamhet. 

Förförståelsen bestod också av kunskap om ämnet inhämtad under studietid samt 

fritid. Att redovisa förförståelsen är viktigt får att läsaren själv ska kunna avgöra vad 

förförståelsen kan ha haft för inverkan på litteraturöversiktens resultat (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

Etiska överväganden 

Eftersom en litteraturöversikt gjordes behövdes inget etiskt godkännande, men det 

gjordes ändå forskningsetiska överväganden utifrån datamaterialet som användes. De 

artiklar som inkluderades utgick från de fyra etiska principerna; göra gott-principen, 

inte skada-principen, autonomiprincipen och rättviseprincipen (Beauchamp & 

Childress, 2009). Då en litteraturöversikt valdes och på grund av översiktens syfte 

utgick datamaterialet som användes från studier gjorda på människor. De fyra etiska 

principerna är centrala när forskning på människor görs och enligt Helgesson (2015) 

är det viktigaste att se till att ingen som medverkar i en studie kommer till skada, 

utsätts för någon typ av oacceptabel risk samt att självbestämmande och personlig 

integritet främjas. Detta innebär att det finns ett skyddsintresse för deltagarna. 

Artiklarna som inkluderades hade ett etiskt godkännande och detta kontrollerades 

genom Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod (se bilaga 

2). 

 

 

Resultat 

 

Figur 1. Den våldsutsatta kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvården, inklusive de fyra 

huvudteman. 

Den goda vårdupplevelsen Den negativa vårdupplevelsen

Känsla av skuld och skam Att få frågan om våld

Den våldsutsatta kvinnans upplevelse av 
hälso- och sjukvården
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Den goda vårdupplevelsen 

En positiv upplevelse av mötet med hälso- och sjukvården är viktigt för att de 

våldsutsatta kvinnorna ska känna sig trygga och våga berätta om våldet. Att få adekvat 

hjälp, tillräckligt med tid och att bli trodda på när de väl vågar berätta om våldet är 

faktorer som bidrar till att upplevelsen av hälso- och sjukvården blir positiv.  

 

För att de våldsutsatta kvinnorna ska uppleva vården som god krävs det att relationen 

mellan kvinnan och hälso- och sjukvårdpersonalen är välfungerande. En sådan 

relation innebär att kvinnorna känner sig lyssnade till, att hälso- och 

sjukvårdspersonalen visar en genuin omtanke för deras välmående samt visar respekt 

för kvinnornas självbestämmande (Nemoto, Rodriguez &  Mkandawire-Valhmu, 

2008; Djikanovic, Lo Fo Wong, Stevanovic, Celik & Lagro-Janssen, 2011; Zink, 

Jacobsen, Regan. & Pabst, 2004; Narula, Agarwal. & McCarthy, 2012; 

Larsen, Krohn, Püschel. & Seifert, 2014). Kvinnorna vill ha hjälp med att sätta ord på 

våldet de utsatts för och stöd att benämna det för vad det är; våld i nära relation. Att 

hjälpa kvinnorna med detta bekräftar deras upplevelser, vilket stärker deras 

självkänsla (Djikanovic et al., 2011). Att kvinnorna känner sig trodda av hälso- och 

sjukvårdspersonalen är en viktig faktor för att de ska kunna skapa förtroende för hälso- 

och sjukvårdspersonalen och fortsatt vara öppna med sina livssituationer. Först då kan 

hälso- och sjukvårdspersonalen stötta den vårdsökande kvinnan i att ta hand som sig 

själv och sin hälsa utan att kvinnan känner ångest eller andra negativa känslor 

(Djikanovic et al., 2011; Zink et al., 2004).  

 

Att få stöd av hälso- och sjukvårdspersonal i att söka hjälp från andra myndigheter och 

organisationer så som polis, kvinnojour och socialtjänst värderas högt av kvinnorna. 

De vill också ha sina skador dokumenterade för eventuella framtida kontakter med 

rättsväsendet (Ruiz-Pérez, Pastor- Moreno, Escribá-Agüir & Maroto-Navarro, 2018; 

Narula et al., 2012; Leppäkoski, Paavilainen &  Åstedt-kurki, 2010; Larsen et al., 2014). 

En remiss till psykolog, kurator eller för krishantering ger kvinnorna upplevelsen av 

att hälso- och sjukvården har sett till deras behov och bekräftar deras upplevelser 

(Leppäkoski et al., 2010; Larsen et al., 2014). Kvinnorna känner tacksamhet när de 

kontaktas av hälso- och sjukvårdspersonalen och blir inbokade för nya besök. 

Kvinnorna är också tacksamma för när hälso- och sjukvården inkluderar deras barn 

och även ger dem stöd och hjälp (Narula et al., 2012). 

 

Kvinnorna upplever att det är enklare att bygga en god relation med sjuksköterskor 

och barnmorskor än med läkare. Kvinnorna upplever att läkarna har mindre tid för 

dem än vad sjuksköterskorna och barnmorskorna har och att sjuksköterskor och 

barnmorskor därför lättare kan tillgodose kvinnornas behov av stöd och hjälp 

(Damra,  Abujilban, Rock,  Tawalbeh,  Ghbari  &  Ghaith, 2015). Även vårdgivarens 

kön och ålder har betydelse för de vårdsökande kvinnornas upplevelse av hälso- och 

sjukvården. Kvinnorna vill helst bli behandlade av kvinnlig hälso- och 

sjukvårdspersonal då de upplever att kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal har mer 

förståelse för våldet de utsatts för. Kvinnor anser att även manlig hälso- och 
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sjukvårdspersonal kan ha en ökad förståelse om den manliga personalen själv blivit 

utsatt för liknande våld. Det finns kvinnor som hänvisar till att diskutera våld i nära 

relation med en annan man inte är accepterat i deras kultur (Nemoto et al., 2008; 

Damra et al., 2015). De vårdsökande kvinnorna föredrar att samtala om våld i nära 

relation med hälso- och sjukvårdspersonal äldre än de själva, då förtroendet för äldre 

hälso- och sjukvårdspersonal var högre än för yngre (Damra et al., 2015).  

 

Den negativa vårdupplevelsen 

En negativ upplevelse av hälso- och sjukvården beror ofta på brister i organisationen. 

Personalbrist, lång väntetid och dålig kontinuitet som gör att kvinnorna inte får någon 

fast kontaktperson inom hälso- och sjukvården är några exempel som gör det svårare 

för kvinnorna att få rätt hjälp.  

 

Det finns två sorters hinder för en god upplevelse av hälso- och sjukvården för 

våldsutsatta kvinnor; organisatoriska och personliga. De personliga hindren berör det 

stressiga privatlivet med barn, arbete och andra aktiviteter (Larsen et al., 2014). De 

organisatoriska hindren består bland annat av låg personaltäthet vilket medför långa 

väntetider på exempelvis akutmottagning eller för psykologhjälp (Leppäkoski et al., 

2010; Ruiz-Pérez et al., 2018; Larsen et al., 2014). Hälso- och sjukvårdspersonalen har 

inte tid att sitta ner och tala med de vårdsökande kvinnorna. Detta bidrar till ett lågt 

förtroende för hälso- och sjukvården och kvinnorna känner sig maktlösa och 

förbisedda (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014).  

 

Avsaknad av kontinuitet mellan vårdsökande kvinnor och hälso- och 

sjukvårdspersonal skapar en svårighet hos kvinnorna att öppet prata med hälso- och 

sjukvårdspersonalen om våldet de utsätts för. Det blir betungande att vid varje 

vårdtillfälle berätta sin historia och inte veta hur hälso- och sjukvårdspersonalen 

kommer reagera (Reeves & Humphreys, 2017; Zink et al., 2004). Kvinnorna känner sig 

svikna av systemet vilket också är ett organisatoriskt hinder. De känner sig inte 

lyssnade på och upplever att de behöver kämpa för att få den vård de behöver. Hälso- 

och sjukvårdspersonalen saknar kunskap om deras livssituation och bemöter 

kvinnorna utan empati, hjälp eller stöd. Kvinnorna upplever att de är i vägen och att 

hälso- och sjukvårdspersonalen anser att de är jobbiga och slösar deras tid (Pratt-

Eriksson et al., 2014; Ruiz-Pérez et al., 2018; Zink et al., 2004). Avsaknaden av vidare 

remittering till kurator, psykolog, polis, kvinnojour eller socialtjänst samt brist på 

återkoppling ger kvinnorna en känsla av ensamhet och sänkt självkänsla. De upplever 

att de inte är värda att få den fortsatta hjälp som de egentligen velat ha (Pratt-Eriksson 

et al., 2014; Leppäkoski et al., 2010). 

 

Kvinnorna beskriver att de inte fick tala med hälso- och sjukvårdspersonalen enskilt. 

Antingen satt de i ett väntrum när de blev tillfrågade om hur skadorna uppkommit, 

eller så var förövaren med inne på rummet när hälso- och sjukvårdspersonalen 

frågade. Detta hindrade kvinnorna från att berätta om den egentliga orsaken till sina 
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skador. Dels på grund av rädslan för ytterligare våld dels på grund av att personerna 

runt omkring kunde höra deras samtal (Damra et al., 2015; Reeves & Humphreys, 

2017; Leppäkoski et al., 2010). 

 

Att få frågan om våld 

Om hälso- och sjukvårdspersonalen ställer frågor kring våldsutsatthet kan det bidra 

till att fler kvinnor vågar öppna upp och berätta om vad de varit utsatta för. Det är 

vanligt att kvinnorna inte tar initiativ till att berätta om sina situationer själva, och om 

frågor kring våld inte ställs av hälso- och sjukvårdspersonalen tror kvinnorna att det 

inte är ett relevant ämne att ta upp i mötet med hälso- och sjukvården.  

 

Att bjuda in till samtal kring kvinnornas livssituation och att ställa frågor om våld är 

viktigt för att kunna identifiera våldet och därmed kunna ge den hjälp som kvinnorna 

behöver. När våldsutsatta kvinnor tar kontakt med hälso- och sjukvården är det inte 

alla som blir tillfrågade om sin hemsituation. De får inte heller direkta eller öppna 

frågor specifikt om våldsutsatthet, något som kvinnorna skulle uppskatta (Narula et 

al.,2012; Reisenhofer & Seibold, 2012; Leppäkoski et al., 2011). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen lägger stort fokus på kvinnornas fysiska symtom och ofta uteblir 

frågorna om våld helt, vilket kan få kvinnorna att tro att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte är intresserade av att prata om sådant (Narula et al., 2012). 

De kvinnor som fått frågor om våldsutsatthet tyckte att det var positivt och upplevde 

att det blev lättare att berätta om våldet efter att frågan ställts (Damra et al., 2015; 

Reisenhofer & Seibold, 2012; Leppäkoski et al., 2011; Zink et al., 2004). Hälso- och 

sjukvårdspersonal kan ta upp frågan om våld på olika sätt, och kvinnor har olika 

preferenser kring hur de vill bli tillfrågade (Damra et al., 2015). Det finns de kvinnor 

som föredrar att fylla i hälsoformulär, där frågor kring våld ingår och på så sätt låta 

hälso- och sjukvårdspersonalen veta vad de är med om hemma. Andra kvinnor tycker 

att det bästa vore att få raka och direkta frågor, snarare än vaga och öppna frågor. 

Kvinnor är överens om att det är lämpligt att sjuksköterskor och barnmorskor 

inkluderar frågor om våld i sina rutinfrågor gällande personliga omständigheter 

(Damra et al., 2015).  

 

Kvinnor upplever att det skulle kännas bättre att prata om våldet de utsätts för om 

hälso- och sjukvårdspersonalen öppnar upp för ett samtal som handlar om mer än bara 

kvinnornas fysiska besvär. Kvinnorna menar att hälso- och sjukvårdspersonalen till 

exempel skulle kunna förtydliga för dem att de inte bara bryr sig om kvinnornas 

kroppsliga symtom (Narulaet al., 2012). Vidare upplever kvinnorna att det är 

hjälpsamt med hälso- och sjukvårdspersonal som bjuder in till att prata om känslor, 

bekymmer och orosmoment och kvinnorna kan då lättare hitta motivation till att 

berätta om sin situation (Nemoto et al., 2008). Kvinnorna upplever det som svårt att 

själva ta upp och prata om våldet och om ingen frågar förblir kvinnorna tysta. 

Kvinnorna skulle uppskatta att få en öppen fråga som ”Har någonting förändrats?” 

eller ”Hur går det för dig?” om hälso- och sjukvårdspersonalen tycker sig se på 
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kvinnorna att något är fel (Zink et al., 2004). Men även om en direkt eller öppen fråga 

ställs är det inte säkert att alla kvinnor skulle svara ärligt och berätta vad de varit 

utsatta för. Trots det upplevs det som positivt och som en lättnad att frågan över huvud 

taget ställs (Reisenhofer & Seibold, 2012). Att få frågor om våldsutsatthet och 

hemsituation upplevs som en viktig del av hälso- och sjukvården, och kvinnorna tycker 

att det är önskvärt att i mötet med hälso- och sjukvården få frågor och en inbjudan till 

samtal kring deras situation (Damra et al., 2015; Reisenhofer & Seibold, 2012; Nemoto 

et al., 2008; Narula et al., 2012; Zink et al., 2004).  

 

Känsla av skuld och skam  

Skuld- och skamkänslor är ofta kopplade till våldsutsatthet. I vissa fall kan dessa 

känslor förstärkas när kvinnorna kommer i kontakt med hälso- och sjukvården, bland 

annat om hälso- och sjukvårdspersonalen skuldbelägger kvinnorna för våldet de 

upplevt.  

 

Kvinnor som är utsatta för våld i nära relation upplever ofta känslor av skuld och skam. 

Kvinnorna känner skuld- och skamkänslor redan innan mötet med hälso- och 

sjukvården. Det finns även de kvinnor som känner att de blir skuldbelagda av hälso- 

och sjukvårdspersonalen.  

Kvinnorna vågar inte berätta för hälso- och sjukvårdspersonalen om våldet de upplevt 

på grund av att de känner skam inför ämnet. Denna känsla gör att de blir återhållna i 

mötet med hälso- och sjukvården (Zink et al., 2004; Reisenhofer & Seibold, 2012). En 

känsla av skam inför deras situation och hur de hamnat i ett våldsamt förhållande 

uppstår när kvinnorna ska söka vård (Narula et al., 2012; Nemoto et al., 2008). De 

kvinnor som vågar ta upp våldet och berätta om sina upplevelser känner ofta att de blir 

skuld- och skambelagda av hälso- och sjukvårdspersonalen (Pratt-Erikssonet al., 2014; 

Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnorna upplever det som att hälso- och 

sjukvårdspersonalen i vissa fall menar att våldet är kvinnornas eget fel, och vissa 

kvinnor blir tillfrågade om vad de själva har gjort som lett till att deras män blivit 

våldsamma (Reisenhofer & Seibold, 2012; Pratt-Eriksson et al., 2014). Upplevelsen av 

att vara i vägen och ta upp tid från hälso- och sjukvårdspersonalen, för att sedan få åka 

hem utan att ha fått hjälp, är något som kvinnorna tar upp som ett problem (Pratt-

Eriksson et al., 2014). Kvinnorna som väljer att berätta om våldet upplever att hälso- 

och sjukvårdspersonalen tycker att de är svaga som stannar kvar hos sina män, och 

detta leder till att kvinnorna känner mer skuld och skam (Zink et al., 2004). Känslor 

av skuld och skam som uppstår på grund av hälso- och sjukvårdspersonalens 

bemötande får kvinnorna att må sämre, och de känner sig skyldiga till våldet för att de 

har ”valt” att stanna kvar hos sina män. Det faktum att de blir skuldbelagda av personal 

inom hälso- och sjukvården som de upplever som auktoritära får dem även att känna 

sig värdelösa (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

När hälso- och sjukvårdspersonal beskyller kvinnorna för våldet de varit med om 

upplever kvinnorna att deras självkänsla påverkas på ett negativt sätt (Reisenhofer & 
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Seibold, 2012). Vidare får detta bemötande en negativ inverkan på kvinnornas hälsa 

och välmående. Ytterligare en allvarlig konsekvens som uppstår till följd av att 

kvinnorna känner skuldkänslor efter mötet med hälso- och sjukvården är att kvinnorna 

själva förminskar och normaliserar våldet, eller att de börjar hålla med om att det är 

deras fel att de blivit utsatta. När kvinnorna känner att de blir skuldbelagda blir deras 

upplevelse av hälso- och sjukvården negativ, vilket leder till att de distanserar sig från 

både hälso- och sjukvården och från sina egna upplevelser. Detta i sin tur resulterar i 

att kvinnornas chanser till att få prata och berätta mer om våldet samt att få adekvat 

hjälp minskar. När kvinnorna upplever känslor av skuld och skam efter mötet med 

hälso- och sjukvården blir det dessutom mycket svårare för dem att sätta ord på våldet 

och att förstå att det de varit utsatta för är just våld. (Reisenhofer & Seibold, 2012).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

  

Metoddiskussionen är en genomgång av arbetets datainsamling, urval och dataanalys 

med syfte att diskutera arbetets styrkor och svagheter utifrån begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet samt överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

 

Trovärdighet innebär att förståelsen som skapats, resultatet, är rimligt (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Trovärdigheten stärks genom beslutet att endast inkludera artiklar 

med etiskt godkännande samt artiklar som publicerats i tidskrifter som använder sig 

av peer-review som kvalitetssäkring. Artiklarna som inkluderats var alla skrivna på 

engelska. Då engelska inte var författarnas modersmål blev förståelsen för artiklarnas 

innehåll en utmaning i analysprocessen. Det finns en risk för feltolkningar av 

datamaterialet vid bristande språkkunskaper (Kjellström, 2017). Att datainsamlingen 

genomfördes i tre databaser stärker trovärdigheten då chansen att hitta relevanta 

artiklar ökade. Samma artiklar förekom i flera sökningar och i flera databaser vilket 

tyder på en hög sensitivitet som också stärker arbetets trovärdighet (Henricson, 2017).  

 

Pålitligheten påverkas av författarnas förförståelse kring syftet samt hur detta kan ha 

påverkat dataanalys och datainsamling (Mårtensson & Fridlund, 2017). Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och 

sjukvården. Båda författarna har tidigare erfarenheter av arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Dessa erfarenheter har genomgående diskuterats och värderats för att 

säkerställa en dataanalys som i minsta mån påverkats av författarnas egna 

erfarenheter och åsikter. Pålitlighet som begrepp berör även pålitligheten gällande 

datainsamlingsmetoderna i de inkluderade artiklarna som resultatet baseras på 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Bekräftelsebarheten stärks i arbetet genom 

handledarskap i grupp där två handledare och andra studenter kritiskt granskat 

arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra grupper eller 

situationer (Mårtensson & Fridlund, 2017), till exempel om det går att anta att 

våldsutsatta män har samma upplevelser av hälso- och sjukvården som våldsutsatta 

kvinnor. Artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten kommer från olika länder 

och berör kvinnor i olika åldrar och från olika socioekonomiska klasser. Detta innebär 

att resultatet inte kan överföras till enskilda länder då det finns en stor skillnad mellan 

välfärdssystem, utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, tillgång till vård och 

omsorg samt att synen på våld skiljer sig åt i olika länder. 

 

Artiklarna som inkluderats i urvalet genomgick en kvalitetssäkring genom 

granskningsprotokollet (se bilaga 2). Kvalitetssäkringen utfördes gemensamt av 

författarna vilket ledde till en svaghet i arbetet då författarna kan ha påverkat 

varandras ställningstagande kring poängsättningen i protokollet. Protokollet saknade 

även riktlinjer för del II angående hur många poäng som krävs för att artikeln ska anses 

hålla en god kvalitet och därmed kunna inkluderas i urvalet. Författarna bestämde 

gemensamt att minst 7 av 8 poäng krävdes för att en artikel skulle kunna inkluderas. 

Dock fick poäng för etiskt godkännande inte saknas. Alla artiklarna som inkluderats 

har uppfyllt dessa kriterier. Resultatets trovärdighet, överförbarhet samt 

bekräftelsebarhet stärktes ytterligare genom en noggrann beskrivning av urval, 

datainsamling och dataanalys (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet består av fyra teman, som alla ger en beskrivning av hur våldsutsatta 

kvinnor upplever hälso- och sjukvården. Den goda vårdupplevelsen beskriver vad 

kvinnor har upplevt som positivt i mötet med hälso- och sjukvården, och även hur de 

önskar att bli bemötta. Den negativa vårdupplevelsen beskriver vilka brister som finns 

framför allt på en organisatorisk nivå och som hindrar kvinnorna från att få den vård 

och det bemötande som de hade behövt. Att få frågan om våld belyser hur viktigt det 

är att hälso- och sjukvårdspersonalen ställer frågor kring våldsutsatthet, och vilka 

positiva konsekvenser sådana frågor kan få. Känsla av skuld och skam beskriver att 

skuld- och skamkänslor är vanligt förekommande hos kvinnor som upplevt olika typer 

av våld i en nära relation, och att dessa känslor ibland förstärks då kvinnorna pratar 

om våldet med hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

I resultatet framkommer det att kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation 

behöver känna sig trodda och lyssnade på, bli visade respekt samt få adekvat stöd för 

att få en positiv upplevelse av hälso- och sjukvården. Dock kan hälso- och sjukvården i 

många fall inte tillgodose kvinnornas behov på grund av okunskap och organisatoriska 

hinder som brist på tid och personal. Dessa brister gör att kvinnorna känner sig 

förbisedda och svikna av systemet. Många kvinnor känner skuld och skam inför sin 

situation och dessa känslor förstärks i många fall på grund av hälso- och sjukvårdens 

otillräckliga bemötande. 
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Resultatet visar att om frågor om våld och hemsituation inte ställs av hälso- och 

sjukvårdspersonalen kommer de flesta kvinnor inte berätta om sina problem alls. Att 

kvinnor känner sig hämmade i mötet med hälso- och sjukvården och inte själva vågar 

ta upp och prata om sin situation framkommer i flera andra studier (Nicolaidis et al., 

2011; Shoultz, Magnussen, Manzano, Arias & Spencer, 2009). Resultatet visar att 

kvinnor uppskattar att få frågor om våldsutsatthet och att de får en god upplevelse av 

hälso- och sjukvården om de ges möjlighet och tid att berätta om sin hemsituation, 

vilket även framkommer i en studie av Snyder (2016). Däremot visar en studie av 

Bacchus et al. (2016) att det finns de kvinnor inte tycker det är positivt att bli tillfrågade 

om våldsutsatthet, utan att det snarare kan upplevas som ett intrång i deras privatliv 

och att de då känner ett ansvar för att skydda sin man. 

Vidare visar resultatet att när kvinnorna kommer i kontakt med hälso- och sjukvården 

får de ofta endast vård för sina fysiska symtom, vilket leder till en negativ upplevelse 

av hälso- och sjukvården. Dessa upplevelser bekräftas även i en studie av Örmon, 

Torstensson-Levander, Bahtsevani & Sunnqvist (2015). Hälso- och sjukvårdspersonal 

fokuserar endast på de fysiska symtomen för att de inte tror eller vet att problemet med 

våldsutsatthet är deras ansvar, något som kan styrkas av ytterligare studier (Sundborg, 

Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015; Al-Natour, Qandil & Gillespie, 

2016). Studien av Sundborg et al. (2015) visar även att hälso- och sjukvårdspersonal 

väljer att inte fråga om våld på grund av att de inte har kunskap om hur de ska ställa 

frågan. Att personal inom hälso- och sjukvården inte har tillräckligt med kunskap kan 

med stöd av Haldorsdottir (2008) leda till att relationen mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient blir negativ. Okunskap hos hälso- och 

sjukvårdspersonal leder till bristande tilltro hos patienten, vilket i sin tur genererar 

icke-professionell omvårdnad (Haldorsdottir, 2008). 

Resultatet visar att kvinnorna upplever maktlöshet när hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte har tid för att sitta ner för ett samtal. Problemet med hälso- och 

sjukvårdspersonalens tidsbrist beskrivs i flera andra studier (Sundborg, Törnkvist, 

Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015; Crombie, Hooker & Reisenhofer, 2016). 

Vidare visar studien av Sundborg et al. (2015) att många hälso- och sjukvårdspersonal 

i mötet med kvinnorna tvekar på om de ska ställa frågan om våld eller inte. Faktorer 

som gör att hälso- och sjukvårdspersonalen tvekar är dels tidsbristen, men även deras 

egna fördomar kring våldsutsatta kvinnor samt att en del hälso- och sjukvårdspersonal 

tror att de skulle bli för känslomässigt involverade om de fick höra kvinnornas 

livshistorier. Haldorsdottir (2008) menar att det är viktigt att patienten känner sig 

sedd och lyssnad på för att vidare kunna öppna upp sig i mötet med hälso- och 

sjukvården. Tidsbristen är en faktor som gör det svårare för kvinnan att öppna upp sig 

och skapa en god relation till hälso- och sjukvårdspersonalen, vilket med stöd av 

Haldorsdottir (2008) kan leda till en negativ känsla i mötet med hälso- och sjuvården.  

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om våld i nära relationer, 

hur våldet kan uttryckas samt om hur de kan upptäcka våldsutsatta kvinnor. 

Socialstyrelsen (2019) rekommenderar att verksamheter som tillhör mödravården och 
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psykiatrin frågar alla vårdsökande kvinnor om våld i nära relationer. För att kunna 

följa rekommendationerna behöver hälso- och sjukvårdspersonal kunskap om hur 

frågan om våld kan ställas samt hur de på bästa sätt kan ge kvinnorna det stöd och den 

hjälp de behöver (Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 2016). 

 

Slutsatser 

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården kan både vara positiva och 

negativa. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver kompetens för att bemöta de utsatta 

kvinnorna på ett adekvat sätt och för att kunna möta deras förväntningar om en god 

vård. Att visa empati, aktivt lyssna och ta del av kvinnornas berättelser är centrala delar 

för att utveckla en välfungerande vårdrelation och på så sätt nå fram till kvinnorna. De 

våldsutsatta kvinnorna vill bli tillfrågade om våld i nära relation, få stöd och hjälp samt 

bli trodda av hälso- och sjukvårdspersonalen. Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte 

möter kvinnornas förväntningar om en god vård kan kvinnorna uppleva skuld och 

skam över sin livssituation. Detta kan påverka i vilken utsträckning de i framtiden 

kommer att söka hjälp för problem kopplade till våldet.  

 

Kliniska implikationer 

Resultatet ger en bild av hur våldsutsatta kvinnor upplever kontakten med hälso- och 

sjukvården och visar också på vilken betydelse det har att hälso- och sjukvårdspersonal 

vågar bemöta våldsutsatthet på ett adekvat sätt. Denna litteraturöversikt kan öka 

förståelsen för hur våld i nära relationer kan uttryckas samt hur våldsutsatta kvinnor 

agerar i mötet med hälso- och sjukvården. Resultatet kan användas för att öka hälso- 

och sjukvårdspersonalens kunskap om mötet med våldsutsatta kvinnor samt att stärka 

hälso- och sjukvårdspersonal i att ställa frågor kring våldsutsatthet till vårdsökande 

kvinnor. En enkel men viktig fråga att ställa: ”Är du rädd för någon i din närhet?” 
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