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SAMMANFATTNING  
 
Kvinnomisshandel är idag ett växande problem och sjukvården är i många fall den enda 
myndighet som kvinnan kommer i kontakt med. Sjukvården har därför ett stort ansvar 
med att identifiera misshandeln och hjälpa kvinnorna. Tidigare forskning visade att 
misshandlade kvinnor ansåg att vårdpersonalens attityder och förhållningssätt kunde vara 
avgörande för deras vilja att berätta om misshandeln. Syftet med studien var därför att 
beskriva vilka förutsättningar som krävs för att kvinnor, som blivit misshandlade av sina 
män, ska känna sig väl bemötta. En litteraturstudie gjordes med kvalitativ ansats och 
kvalitativ innehållsanalys av tio vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att yttre faktorer 
som organisation, enskilda samtal och skriftlig information hade betydelse för kvinnans 
möjlighet att våga berätta om misshandeln. Vidare ville kvinnorna att sjukvårdspersonal 
på ett empatiskt och stödjande sätt skulle ta upp och fråga om misshandeln. Den hjälp 
kvinnorna önskade var känslomässigt stöd och praktisk hjälp i form av information, 
hänvisning till hjälporganisationer samt uppföljning från sjukvårdspersonal. Studien 
riktar sig till personal inom alla områden i hälso- och sjukvården. Resultatet ger 
vägledning om hur personalen ska bemöta misshandlade kvinnor.  
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INLEDNING 
 

Jag drog ett djupt andetag, orkade inte försvara honom och ljuga. 
- Han slår mig, sa jag bara. 
- Typiskt, mumlade hon och såg ingående på mitt ansikte, på det blåa ögat och den 

halvläkta läppen. De siktar mot munnen som anklagar och ögat som granskar. Har 
han slagit dig i magen också? 

- Ja, och sparkat, sa jag. 
Hon nickade. // Jag skämdes, över min svaghet, förödmjukelse, utsatthet. Över mitt 
idiotiska val av far till mitt barn, att jag gått på hans insmickrande uppvaktning, över att 
jag blivit kär. (Marklund & Eriksson, 2000, sid 120-121) 

 
På det här sättet beskriver Maria Eriksson i boken Gömda sina känslor av att bli misshandlad av 
sin partner. Kvinnomisshandel är ett problem som vi har kommit i kontakt med under vår 
verksamhetsförlagda utbildning under sjuksköterskeutbildningen. Ämnet väckte känslor av 
osäkerhet hos såväl oss som den övriga hälso- och sjukvårdspersonalen på arbetsplatsen. 
Osäkerheten bottnade i på vilket sätt vi som sjukvårdspersonal skulle närma oss problemet. 
Avsikten med denna studie är att skapa en ökad kunskap kring bemötandet av misshandlade 
kvinnor i hälso- och sjukvården. 
 
BAKGRUND 
 
Våld mot kvinnor finns i alla samhällets sociala grupper och någon särskild orsak till våldet har 
inte kunnat identifieras (Eliasson, 2006). År 2007 anmäldes 26 900 fall av kvinnomisshandel till 
den svenska polisen. På 10 år har antalet anmälda fall ökat med 34 %, mörkertalet är dock 
mycket stort. Brottsförebyggande rådet uppskattar att endast 20 % av de misshandlade kvinnorna 
anmäler (Brottsförebyggande rådet, 2007). Trots att kvinnomisshandel finns i alla 
samhällsgrupper har statistik över anmälningar visat att vissa grupper av män och kvinnor är 
överrepresenterade. Arbetslösa män från de lägre samhällsklasserna, kriminella män, män med 
alkoholproblem och män som växt upp med våld som en naturlig del av vardagen tillhör 
riskgrupperna för att utföra kvinnomisshandel. Det är dock viktigt att poängtera att varje fall av 
kvinnomisshandel är unikt och långt ifrån alla män från ovan nämnda grupper misshandlar sin 
partner (Eliasson, 2006). Statistik visar vidare att kvinnor med invandrarbakgrund, tonåringar och 
unga kvinnor, äldre kvinnor, kvinnor med funktionshinder och kvinnor med missbruksproblem 
ligger i riskzonen för att bli misshandlade. Flera faktorer samverkar för att göra dessa grupper till 
riskgrupper, såsom till exempel begränsat socialt nätverk, bristande språkkunskaper och att 
kvinnan är i en beroendesituation gentemot sin partner (Heimer & Sandberg, 2008) 
 
Mönstret i ett våldspräglat förhållande 
Heimer och Sandberg (2008) menar att förhållanden som riskerar att bli våldsamma ofta följer ett 
visst mönster. Förhållandet inleds ofta med en passionerad förälskelse, vilket medför intensiv 
uppvaktning från bådas sida. Paret tillbringar den mesta av tiden i ensamhet men är dock även 
mycket uppskattade i sociala sammanhang. Kvinnan kan ibland se tecken på svartsjuka, men 
undertrycker denna oro eftersom hon känner sig så unik och betydelsefull i hans närvaro. I tidigt 
stadium flyttar de ihop, ofta i hans bostad. Mannen är mycket generös mot kvinnan och hjälper 
gärna till med att t.ex. hämta henne på arbetet. Efter en tid vill kvinnan återuppta kontakten med 
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sina vänner, vilket ställer till problem. Mannen nedvärderar vännerna och tycker att hon borde 
sätta förhållandet i första hand. För att hålla honom på bra humör reducerar kvinnan kontakten 
med sina vänner, hon är ju trots allt så lycklig tillsammans med honom (ibid).  
 
Mannens alltmer kontrollerande beteende i fråga om kvinnans sociala kontakter, aktiviteter och 
om hur hon fördriver sin tid medför att kvinnans livsrum krymper. I början av denna spiral 
kommer ofta ett tillfälle då kvinnan vill bryta isoleringen och då kommer det första slaget. Slaget 
chockar dem båda, mannen ber innerligt om förlåtelse och lovar att det aldrig ska upprepas. Vid 
nästa konflikt ligger minnet av våldet nära till hands för dem båda. Kvinnan vet att det kan hända 
igen och mannen vet att han kan använda det igen. Följden blir att kvinnan anpassar sig och det 
dröjer ofta lång tid mellan första och andra slaget. När andra slaget väl kommer så tar kvinnan 
många gånger på sig ansvaret, hon anser sig ha provocerat honom. Kvinnans självkänsla är i detta 
läge mycket låg. Våldsförhållanden präglas ofta av växlingar mellan ytterligheterna mycket 
lyckligt och förfärligt. Våldet varieras med perioder av ömhet, värme och innerlighet. Dessa 
växlingar gör att starka känslomässiga band växer fram. Kvinnan lever på hoppet om att det goda 
inom honom ska ta överhanden och att våldet ska sluta (Ibid) 
 
Vanliga skador och symtom som ofta drabbar den misshandlade kvinnan är hjärnskakning, 
frakturer, buksmärtor, diffus bröstsmärta, ryggsmärta och fatigue (Häggblom & Möller, 2006), 
sömnbesvär, oro och depression. Misshandeln som mannen utsätter kvinnan för är dock ofta inte 
enbart fysisk, utan även psykisk. Den psykiska misshandeln uttrycker sig ofta i personlig kritik 
som t.ex. att inte vara god nog som mamma eller partner, något som gör att kvinnans självkänsla 
sjunker längre och längre ner. Den psykiska misshandeln lämnar många gånger djupare ärr än 
den fysiska. De varierande skadorna och symtomen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal kan 
komma i kontakt med den misshandlade kvinnan inom alla områden (Heimer & Sandberg, 2008)  
 
Hälso- och sjukvårdens ansvar 
I många fall är hälso- och sjukvården den enda myndighet som kvinnan kommer i kontakt med, 
därför har sjukvårdspersonalen en viktig uppgift med att upptäcka och identifiera våld mot 
kvinnor (Heimer & Sandberg, 2008). Sjukvårdspersonalens ansvar klargörs i Hälso- och 
sjukvårdslagen (1982:763), vars mål är ”god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. För att uppnå detta mål ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller 
vissa krav. Vården ska skapa trygghet, kontinuitet, vara av god kvalitet och bygga på respekt för 
patientens autonomi och integritet. Vården ska vidare vara lättillgänglig för befolkningen, 
tillgodose behovet av säkerhet samt arbeta för goda relationer mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen (ibid). All sjukvårdspersonal lyder även under sekretesslagen (1980:100) 
vilket innebär att uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden inte 
får avslöjas om det kan innebära skada eller men för patienten eller dennes anhöriga. Det är 
patienten själv som avgör om uppgifter får lämnas ut. Undantag i sekretesslagen är när barn 
(under 18 år och foster) misstänks fara illa, då är all sjukvårdspersonal skyldiga att anmäla till 
socialtjänsten. Ett annat undantag då sekretessen kan brytas är när det är uppenbart att ett brott 
begåtts som kan ge mer än ett års fängelse. I en studie framkom att misshandlade kvinnor kände 
en osäkerhet kring hur och vart de skulle söka hjälp (Beaulaurier, Seff, Newman & Dunlop, 
2007). Vidare kände kvinnorna en osäkerhet kring deras möjlighet till sekretess i kontakt med 
hälso- och sjukvården. Detta resulterade i att kvinnorna inte vågade berätta om misshandeln p.g.a. 
rädsla för egen säkerhet samt för att myndigheterna skulle ta barnen ifrån dem (Peckover, 2003). 
Rikskvinnocentrum har i en undersökning kartlagt hur den svenska hälso- och sjukvårdens arbete 
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med misshandlade kvinnor ser ut. Undersökningen visade att endast 10 av de 19 deltagande 
landstingen hade riktlinjer och vårdprogram för hur misshandlade kvinnor ska vårdas. Dessa 
vårdprogram och riktlinjer anses vara en nödvändighet för att kvinnorna skulle få vård av hög 
kvalitet och säkerhet (Andréasson, Stenson, Björck & Heimer, 2005).  
 
Vårdrelationen 
En fungerande och god relation mellan vårdare och patient är förutsättningen för att god vård ska 
kunna uppnås (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Syftet med 
vårdrelationen är att få patienten att växa samt ge möjligheter för patienten att uttrycka behov och 
problem. För att denna relation ska kunna skapas måste vårdaren visa att han eller hon finns 
tillgänglig, patienten måste därefter bjuda in vårdaren i sin värld (Wiklund, 2003). En god 
vårdrelation kännetecknas av att vårdaren är öppen och i absolut närvaro i mötet med patienten. 
Vårdaren ska också vara professionell, vilket innebär att vårdaren inte kan kräva att få tillbaka 
något från patienten. De hinder som finns för att skapa en god relation är till exempel tidsbrist, 
vårdarens egen rädsla för att bli indragen i patientens personliga problem samt osäkerhet hos 
vårdaren (Dahlberg et al. 2003).  
 
Miljön som kvinnan befinner sig i vid kontakt med sjukvården var också betydelsefull för att 
skapa en god vårdrelation. En lugn plats utan risk för att bli avbruten underlättar för kvinnan att 
ta steget att berätta. Studier har även visat att broschyrer och affischer som sitter uppe på 
offentliga platser, till exempel i väntrum och på toaletter riktade till misshandelsoffer, uppskattas 
av kvinnorna (Robinson & Spilsbury, 2008).  
 
Tidigare forskning visar att de misshandlade kvinnorna ansåg att vårdpersonalens attityder och 
förhållningssätt kunde vara avgörande för hennes vilja att berätta om misshandeln. Direkta frågor 
och förståelse för kvinnans situation underlättade. (Peckover, 2003). Tidigare forskning visar 
även att sjukvårdspersonal är rädda för att ta upp ämnet kvinnomisshandel med patienterna. De 
största orsakerna till det är; rädsla för att förolämpa patienterna, okunskap kring vidare åtgärder 
mot misshandeln och tidsbrist (Waalen, Goodwin, Spitz, Petersen och Saltzman, 2000). 
Häggblom och Möller (2006) har i sin studie intervjuat erfarna sjuksköterskor om deras attityder 
kring att bemöta misshandlade kvinnor i vården. Sjuksköterskorna upplevde, i samband med 
mötet med kvinnorna, känslor av frustration, oro och stress. De kände att kvinnornas situation 
inte togs på allvar av läkare och de sociala myndigheterna. De åtgärder sjuksköterskorna ansåg 
viktiga när de upptäckte ett fall av kvinnomisshandel var att ge information om kvinnornas 
lagliga rättigheter, kvinnojourer i området samt upprätta en kontakt med socialarbetare. De 
poängterade vidare särskilt vikten av att uppmuntra kvinnan att polisanmäla misshandeln och att 
lämna förhållandet.  Slutligen framhävdes betydelsen av uppföljning, som kunde ske via ett 
återbesök eller telefonsamtal till kvinnan.   
 
Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2005) ingår det i sjuksköterskans 
arbetsuppgifter att uppmärksamma patientens omvårdnadsbehov, även om patienten inte 
uttrycker problemet muntligt. Vidare ska ett aktivt arbete utföras för att förebygga ohälsa och 
risker för ohälsa. En sjuksköterska ska även kunna bemöta, informera och stödja patienten på ett 
empatiskt och respektfullt sätt.  
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PROBLEMFORMULERING 
 
Kvinnomisshandel är idag ett växande problem (Brottsförebyggande rådet, 2007) och sjukvården 
är i många fall den enda myndighet som kvinnan kommer i kontakt med. Därför har sjukvården 
ett stort ansvar med att identifiera och hjälpa kvinnorna (Heimer och Sandberg, 2008). Tidigare 
forskning har visat att sjukvårdspersonal upplever svårigheter med att ta upp och diskutera 
misshandeln med kvinnorna. Anledningarna till detta kan vara egen rädsla, frustration samt 
okunskap kring vilken hjälp som kan erbjudas (Waalen et al, 2000; Häggblom & Möller, 2006). 
Författarna vill i denna studie skapa förståelse för hur misshandlade kvinnor upplever kontakten 
med vården samt vilka förväntningar de har. Frågor som författarna vill ha svar på är: på vilket 
sätt ska sjukvårdspersonal närma sig problemet? Vilka faktorer avgör om kvinnan vill berätta om 
misshandeln? Vilken hjälp behöver kvinnorna?  
 
SYFTE 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar som krävs för att kvinnor, som blivit 
misshandlade av sina män, ska känna sig väl bemötta i vården.   
 
METOD 
 
Ansatsen i studien är kvalitativ, vilket innebär att människors tankar, upplevelser och känslor av 
ett fenomen undersöks (Polit & Beck, 2006). I kvalitativ forskning studeras inte mätbara fenomen 
utan det är istället människors beskrivningar och upplevelser som är intressant (Sohlberg & 
Sohlberg, 2002). Eftersom det är kvinnornas egna tankar som undersöks är en kvalitativ ansats 
mest lämplig.  
 
Metoden som valdes var litteraturstudie, vilket innebär att vetenskapliga artiklar rörande det 
valda området söks, granskas och analyseras. Relevanta delar i artiklarna sammanställs sedan till 
ett nytt resultat (Polit & Beck, 2006). Valet av litteraturstudie som metod motiveras med att det 
finns forskning kring kvinnomisshandel och bemötande i vården. Att sammanställa den litteratur 
som finns kring ämnet gör att det blir mer lättöverskådligt för sjukvårdspersonal, som då kan 
applicera dessa kunskaper i vården och ge denna patientgrupp bättre bemötande och vård. 
 
Material 
Artiklarna som användes i studien skulle vara vetenskapligt skrivna. De skulle vara skrivna enligt 
forskningsprocessens steg och innehålla: abstract, introduktion/bakgrund, metod, resultat, 
diskussion och referenser. Vidare skulle tidskriften vara peer-reviewed (vetenskapligt granskad) 
(Polit & Beck, 2006). För att få relevant och aktuell forskning söktes artiklar publicerade mellan 
åren 1998-2008. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 
eller engelska, vara primärpublikationer, ha kvalitativa ansatser och ha patientperspektiv. 
Exklusionskriterier var; artiklar utifrån sjukvårdspersonalens perspektiv, översiktsartiklar, 
kvantitativa studier och artiklar som inte var relevanta för syftet. Tio vetenskapliga artiklar 
publicerade mellan år 2000 och 2008 valdes ut för analys. Kvinnorna som intervjuades i 
studierna var i åldrarna 17 – 77, och hade blivit misshandlade av sina partners. I hälften av 
studierna var medelåldern på intervjupersonerna runt 30 år, i en artikel var medelåldern 58 år och 
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i övriga var medelåldern ej presenterad. I fem av studierna hade misshandeln ägt rum under det 
senaste året, i övriga fem studier deltog kvinnor som någon gång hade levt i ett förhållande där de 
blivit misshandlade. Sex av studierna var gjorda i USA, övriga var gjorda i Japan, Nederländerna, 
Finland och Storbritannien. För noggrannare artikelöversikt, var god se bilaga 1. 
 
Tillvägagångssätt 
Enligt Polit & Beck (2006) är första steget i en litteraturstudie att välja ut lämpliga databaser samt 
sökord. CINAHL, Pubmed och ELIN var databaser som användes för att hitta artiklar relaterade 
till syftet. CINAHL är en databas med över 1200 utländska tidsskrifter där majoriteten handlar 
om omvårdnad (ibid). Pubmed är en stor amerikansk databas med över 18 miljoner titlar, främst 
inom medicinsk vetenskap men även inom omvårdnad. ELIN innehåller artiklar i fulltext, vilket 
är tidsbesparande, då tiden som fanns till förfogande endast var tio veckor (Växjö 
Universitetsbibliotek, 2008).  
 
För att hitta sökord som var relevanta för syftet användes svensk MeSH, som är ett verktyg för att 
hitta lämpliga engelska översättningar på svenska sökord (Karolinska institutet, 2007). Sökorden 
som användes i databaserna var: Battered women, domestic violence, experience, nursing, health 
care, health personnel, treatment, qualitative, spouse abuse, intimate partner violence, perception, 
patient attitude, nurse-patient relation, attitude of health personnel, help-seeking och health 
services. Under litteratursökningen tillkom ytterligare sökord efter att ha studerat andra artiklars 
nyckelord. Sökorden kombinerades på olika sätt för att hitta artiklar väsentliga för syftet, se 
sökschema, bilaga 2. 
  
För att hitta potentiella artiklar lästes titlar och abstract som verkade intressanta utifrån studiens 
syfte (Polit & Beck, 2006). Totalt lästes 172 abstract, varav 17 artiklar sedan valdes för vidare 
granskning. Artiklarna granskades enligt protokoll för ”kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ metod”. I kvalitetsbedömningen granskades bland annat studiens syfte, etiska 
resonemang, urval, metod och resultatets trovärdighet. Kvaliteten på artiklarna sammanfattades 
sedan med skalan bra, medel eller dålig (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), se bilaga 1. 
 
Analys 
Att analysera data kvalitativt är en process för att sammanföra en stor mängd data och göra det 
överblickbart i relation till studiens syfte (Polit & Beck, 2006). I den här studien användes 
kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En manifest nivå på analysen 
valdes, vilket innebär att innehållet i de analyserade artiklarna beskrivs utan några vidare 
tolkningar. Analysen började med att meningsbärande enheter som var relaterade till syftet togs 
ut, vilket kan förklaras med att datan organiseras. Därefter kondenserades de meningsbärande 
enheterna, vilket betyder att det väsentliga i de meningsbärande enheterna togs ut. Nästa steg var 
att koda. De kondenserade meningsenheterna beskrevs då med ett eller ett par ord, se exempel i 
tabell 1. Koderna med liknande innebörd samlades sedan i grupper, kategorier, som namngavs 
utifrån den gemensamma nämnaren. Detta kallas kategorisering (ibid). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod                  Underkategori Kategori 

One woman 
explained that 
having to repeat 
her history to a 
nurse, several 
physicians and 
counselor before 
receiving any 
information or 
resources was 
“repetitive and 
irritating”.  

Påfrestande att 
behöva upprepa sin 
historia för många 
personer innan man 
får information och 
hjälp.  

Kontinuitet.  Organisationens 
betydelse 

Yttre faktorer 
kring mötet med 
sjukvårdspersonal 
som har betydelse 
för kvinnans 
möjligheter att 
våga berätta om 
misshandeln. 

A follow-up call is 
needed because of 
the way the women 
is feeling at the 
time of the visit. 
She often needs a 
few days to decide 
what to do 

Uppföljningssamtal 
är betydelsefullt 
eftersom kvinnorna 
ofta behöver tid att 
bestämma sig.  

Uppföljning Praktisk hjälp 
som kvinnorna 
behöver 

Behovet av hjälp 
och stöd efter att 
kvinnan berättat 
om misshandeln.  

 
Forskningsetiska aspekter 
Enligt Patel och Davidson (2003) ska informerat samtycke och konfidentialitet vara uppfyllt för 
att en forskningsstudie ska uppfylla de etiska krav som krävs. Detta innebär att allt deltagande i 
forskningsstudier är frivilligt och att deltagarnas identiteter inte ska kunna röjas. Det innebär även 
att alla deltagare får ärlig och tydlig information om forskningen att bygga sitt beslut om 
deltagande på. De artiklar som användes i denna studie skulle helst vara godkända av en etisk 
kommitté. Det skulle annars vara tydligt beskrivet hur informerat samtycke uppnåtts och hur 
forskarna hade hanterat materialet. Av de tio artiklar som använts till resultatet var åtta granskade 
av en etisk kommitté. I de övriga två var det tydligt beskrivet hur forskarna hade gått tillväga för 
att uppnå informerat samtycke. Inga deltagare i studierna kunde identifieras vilket gör dem 
konfidentiella. Dessa två artiklar ansågs därför vara etiskt försvarbara och de användes till 
studien. 
 
I en litteraturstudie granskas material som andra forskare har forskat fram, vilket innebär att 
respekt för forskaren och dennes forskningsresultat måste visas. Materialets innehåll får inte 
ändras för att passa in i den egna studiens syfte. Det är inte heller tillåtet att kopiera någon annans 
skrifter och göra det till sitt eget (Helgesson, 2006). Ambitionen i den här litteraturstudien var att 
inte förvränga innehållet i de vetenskapliga artiklar som använts. För inte förvränga innehållet 
och göra studien etiskt försvarbar lästes varje artikel ett flertal gånger. Översättningen från 
engelska till svenska gjordes med största noggrannhet så att risken för feltolkningar minskades 
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RESULTAT 
 
Analysen av de tio artiklarna resulterade i tre kategorier: Yttre faktorer kring mötet med 
sjukvårdspersonal som har betydelse för att kvinnan ska våga berätta om misshandeln, 
Sjukvårdspersonalens möjligheter att hjälpa kvinnan att våga berätta om misshandeln och 
Behovet av hjälp och stöd efter att kvinnan berättat om misshandeln. 
 
Yttre faktorer kring mötet med sjukvårdspersonal som har betydelse för att kvinnan ska 
våga berätta om misshandeln 
De yttre faktorerna har delats in i underkategorierna; Organisationens betydelse, Betydelsen av 
enskilda samtal med kvinnorna och Skriftlig information 
 
Organisationens betydelse 
På vilket sätt sjukvården var organiserad kunde både underlätta och försvåra för kvinnan att våga 
berätta om misshandeln. Tillgänglighet var en faktor som kvinnorna värdesatte. De förklarade att 
sjukvården skulle vara lätt att få kontakt med genom telefon eller akuta besök (Battaglia, Finley 
& Liebscutz, 2003). Vikten av kontinuitet var en annan faktor som togs upp. Kvinnan träffade 
många gånger olika läkare vid varje besök vilket ledde till bristande förtroende för personalens 
förmåga att förstå deras situation (Bacchus, Mezey & Bewley, 2003). En kvinna beskrev att hon 
efter misshandeln varit tvungen att berätta sin historia för många olika personer innan hon fick 
den hjälp hon behövde, vilket ledde till frustration och irritation (Chang, Decker, Moracco, 
Martin, Petersen & Fraiser, 2003). Som åtgärd för att skapa kontinuitet föreslog kvinnorna i en 
studie att varje sjukvårdsinstitution skulle ha en person som hade specialiserat sig på att hjälpa 
misshandlade kvinnor (Dienemann, Glass & Hyman, 2005). I studien av Yam (2000), som 
handlade om misshandlade kvinnors upplevelser av bemötandet på en akutmottagning, framkom 
kvinnornas önskemål om att en kurator skulle finnas tillgänglig.  
 
Kvinnor som sökte vård på akutmottagningen upplevde frustration över långa väntetider och 
kände att de blev lämnade ensamma under lång tid. Personalen uppfattades som stressade, vilket 
var negativt. Kvinnorna poängterade vikten av att sjukvårdspersonal tog sig tid i mötet (Yam, 
2000). Att sjukvårdspersonal tog sig tid märktes genom att de satt ner, lyssnade uppmärksamt 
samt svarade på kvinnans frågor (Battaglia et al., 2003). Kvinnorna hade emellertid förståelse för 
att sjukvårdspersonal ibland var stressade, de önskade dock att personalen uppriktigt bad om 
ursäkt för att de inte hade tid att diskutera misshandeln vid det tillfället (Dienemann et al., 2005).  
 
Betydelsen av enskilda samtal med kvinnorna 
En del kvinnor upplevde brist på avskildhet i kontakten med sjukvården. De tyckte det var svårt 
att diskutera känsliga uppgifter i en miljö där andra kunde höra vad som sades (Bacchus et al, 
2003). I de fall då mannen följde med kvinnan till sjukhuset var det också svårt att prata om 
misshandeln, på grund av rädsla för sin egen säkerhet (Zink, Jacobson, Regan & Pabst, 2004; 
Yam, 2000). Kvinnorna menade att sjukvårdspersonalen skulle vara uppmärksam på tecken på 
misshandel i kvinnans och mannens relation till varandra och på kvinnans skador. Om misstanke 
på kvinnomisshandel uppkom skulle de skapa en möjlighet för kvinnan att prata enskilt med en 
läkare eller sjuksköterska (Dienemann et al., 2005). Genom att få ett enskilt samtal fick kvinnan 
möjlighet att känna den säkerhet och trygghet hon behöver för att kunna berätta om misshandeln 
(Bacchus et al, 2003; Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & Frasier, 2005).  
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One other time, they asked me in front of him what had happened and I lied. Obviously I 
wasn’t gonna say when he was standing there! I think there should be some policy that the 
woman should be seen on her own, on one-to-one basis. (Bacchus et at., 2003, s 15) 

 
Skriftlig information 
När skriftlig information om kvinnomisshandel i form av planscher eller broschyrer fanns synliga 
på sjukhuset sågs det som ett tecken på att sjukvårdspersonalen var öppna inför problemet och 
villiga att hjälpa till (Bacchus et al, 2003; Chang et al, 2005). Vidare berättade kvinnorna att det 
var viktigt att informationen låg utlagd på väl synliga platser, eftersom kvinnorna ofta tog en 
broschyr eller läste annan information när inte sjukvårdspersonal såg på (Dienemann et al, 2005; 
Chang et al, 2005).  
 

Sometimes you see a poster up and you might not say anything that time. But then you 
remember you saw something. And then you might go back. (Chang et al, 2005, s 144)                               

 
Sjukvårdspersonalens påverkan på kvinnans beslut att berätta om misshandeln 
Kategorin är indelad i underkategorierna; Relationen mellan kvinnan och sjukvårdspersonalen 
och Betydelsen av att fråga,  
 
Relationen mellan kvinnan och sjukvårdspersonalen 
Kvinnorna uppskattade personal som var empatiska och stöttande när de besökte sjukvården 
(Wong, Wester, Mol, Rönkens, Hezemans & Lagro-Janssen, 2008; Yam, 2000; Flinck, 
Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005; Zink et al., 2004). De ville att sjukvårdspersonalen skulle 
lyssna och visa medkänsla samt intresse för hennes berättelse (Wong et al., 2008), vilket kunde 
visas genom att prata med och inte till kvinnan. ”I’ve been through a rough ordeal – treat me like 
a human being” (Yam, 2000, sid 464).  
 
En vårdrelation där personalen brydde sig och kvinnan kände tillit, gjorde att kvinnan kände sig 
betydelsefull och lättare kunde berätta om misshandeln (Nemoto, Rodriguez & Mkandawire-
Valhmu, 2008; Battaglia et al., 2003). Uttryck som kunde vara betydelsefulla för att skapa denna 
tillitsfulla vårdrelation var: ”You don’t deserve this” (Battaglia et al., 2003, sid 621). Det var 
även viktigt att vårdaren skapade en personlig kontakt med kvinnan och visade förståelse för 
svårigheten att avslöja en misshandel (Chang et al 2005; Battaglia et al. 2003). En personlig 
kontakt mellan vårdaren och den misshandlade kvinnan kunde uppnås genom att vårdaren vågade 
bli personlig och gärna berätta om sig själv och sin familj. Särskilt positivt var det om vårdaren 
hade erfarenheter av kvinnomisshandel eller delade samma etnicitet som kvinnan. När relationen 
blev personlig uppfattades den som mer jämlik, och kvinnan kände ett större förtroende för 
vårdaren, vilket var viktigt för att kvinnan skulle våga ta det stora steget och lämna förhållandet. 
Vilken skillnad en jämlik och personlig kontakt kan göra beskriver en kvinna, ”…She told me her 
daughter was in a similar situation…So, I felt a lot more comfortable... And that’s why I’m here 
today”  (Battaglia et al., 2003, sid 621).   
 
Rädslan för att förlora kontrollen och att inte få ta egna beslut när misshandeln avslöjades, 
skapade en känsla av oro hos kvinnorna och ledde till att de tvekade att berätta (Bacchus et al, 
2003). I en av studierna berättade kvinnorna att personalen var kontrollerande och talade om för 
dem hur de skulle göra, istället för att fråga vad kvinnorna själva ville. Kvinnorna ansåg även att 
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personalen såg dem som objekt och inte som personer med tankar och känslor (Yam, 2000). För 
att kunna hjälpa kvinnan på bästa sätt måste hon enligt intervjupersonerna vara delaktig i 
processen och känna att hon har kontroll över sitt eget liv i en tid när hon inte har så mycket 
kontroll i övrigt. Sjukvårdspersonalen fick dock gärna komma med förslag (Dienemann, 2005) 
och hjälpa kvinnan att inse att det fanns hopp och se olika alternativ på lösningar ( Battaglia et 
al., 2003). 
 

Just her talking to me, making me feel comfortable, trying to make me not feel ashamed 
with what happened, trying to lift my spirits. Not telling me what to do, but just the 
strength in her letting me know that okay, you’ve made the first step and just educating 
me enough to know what to do next. (Dienemann et al., 2005, s 225)    

 
Löfte om sekretess var en viktig faktor för att kvinnan skulle få förtroende för 
sjukvårdspersonalen (Battaglia et al. 2003). Sekretessen visade sig till och med vara den mest 
betydelsefulla enskilda komponenten, enligt kvinnorna i denna studie, för att utveckla tillit i 
patient-vårdar relationen (ibid). Anledningen till att sekretessen var så viktig var bland annat att 
mannen ofta motsatte sig kvinnans kontakt med vården, därför skulle de inledande mötena hållas 
hemliga (Flinck et al, 2005). Chansen att kvinnan skulle göra något åt sin situation ökade när hon 
kände att sekretessen respekterades (Battaglia et al., 2003).  
 
Kroppsspråket är ytterliggare en beståndsdel i vårdrelationen som inte ska underskattas, då det 
hade stor betydelse för hur kvinnorna upplevde mötet. Kvinnorna tolkade hela tiden 
vårdpersonalens kroppsspråk för att se att det återspeglade vad som sades verbalt (Flinck et al., 
2005). Kvinnorna uppskattade när vårdpersonalen hade ett leende på läpparna, skapade 
ögonkontakt och till exempel lade en tröstande hand på axeln (Chang et al., 2005; Battaglia et al., 
2003). 
 
Betydelsen av att fråga 
Gemensamt för alla studierna var att kvinnorna ville att personalen skulle ta upp och fråga om 
kvinnomisshandel (Battaglia et al, 2003; Chang et al, 2005; Chang et al, 2003; Flinck et al, 2005; 
Dienemann et al, 2005; Bacchus et al, 2003; Wong, et al, 2008; Yam, 2000; Zink et al, 2004; 
Nemoto et al, 2008). De önskade att personalen skulle fråga på ett respektfullt sätt (Zink et al. 
2004) som inte gav skuld eller skam (Flinck et al., 2005). Exempel på skuldbeläggande frågor 
kunde vara: Varför lämnar du inte honom? (Chang et al., 2003) Istället önskade kvinnorna frågor 
som: 
 

Ma´m do you have problems at home? Does your husband treat you right? In other 
words, we can help you. There are people who can help you… 
 
Sally, is he hurting you? Are you having problems? If you need help, I have some 
numbers. (Chang et al., 2005, s 143). 

 
Även om kvinnorna inte avslöjade misshandeln första gången någon frågade upplevde de ändå 
frågan som positiv och den fick dem att börja fundera över sin situation. Kvinnorna berättade att 
sjukvårdspersonal som frågade visade att de såg hela människan, vilket stärkte deras självkänsla 
och minskade känslan av ensamhet. Genom att fråga personliga frågor om kvinnan, hennes liv 
och familj uppfattade kvinnan att sjukvårdspersonalen såg henne som värdefull och att de brydde 
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sig. Att få en fråga sågs också som en möjlighet att bryta tystnaden och berätta en hemlighet som 
hon ofta länge hållit inom sig (Chang et al.2003). Det var mer troligt att hon svarade ärligt på en 
rak och direkt fråga än på en öppen fråga (Baccus, 2003; Wong et al., 2008). När personalen 
skulle ta upp och fråga om kvinnomisshandel ville kvinnorna att situationen skulle anpassas. 
Tillfällen där kvinnan var i en sårbar situation skulle undvikas, som till exempel när hon var 
avklädd. De föreslog att personalen skulle fråga och ge information om kvinnomisshandel som en 
naturlig del i samband med en hälsoundersökning (Chang et al, 2005). Kvinnorna upplevde ofta 
osäkerhet kring vilka följderna skulle bli om de avslöjade misshandeln, därför betonade de vikten 
av att vårdaren förklarade varför han eller hon frågade och vilka eventuella följder ett avslöjande 
skulle få (Chang et al., 2003; Chang et al., 2005).  
 
Behovet av hjälp och stöd efter att kvinnan berättat om misshandeln 
De former av stöd och hjälp som kvinnan önskade delades in i underkategorierna; Känslomässigt 
stöd från vårdpersonal och Praktisk hjälp som kvinnan behöver.  
 
Känslomässigt stöd från vårdpersonal 
Kvinnorna upplevde svårigheter i att erkänna för sig själva att misshandeln inte var deras fel. 
Genom att vårdpersonalen betecknade våldsmännens beteende som våldsamt bekräftade de att 
kvinnornas känslor (Zink et al, 2004) av rädsla, oro och kval var befogade. När kvinnorna fick 
sina upplevelser bekräftade kände de sig stöttade, värdefulla och deras självförtroende ökade 
(Chang et al., 2003).  
 

Well, I really didn´t recognize it as abuse. And as soon as I got that message, I felt that I 
got on a very clear track…Now, I know what I´m dealing with and I can do something 
about it (Zink et al, 2004, s 903) 

 
I de flesta av studierna betonades vikten av att sjukvårdspersonalen lyssnade på kvinnan när hon 
avslöjat misshandeln (Battaglia et al, 2003; Flinck et al, 2005; Dienemann et al, 2005; Bacchus et 
al, 2003; Wong et al, 2008; Yam, 2000; Zink et al, 2004; Nemoto et al, 2008). Genom att lyssna 
respektfullt visade sjukvårdspersonalen att de ville förstå kvinnans situation. När kvinnorna 
kände sig hörda och förstådda kände de större tillit till vårdaren (Battaglia et al., 2003). En kvinna 
uttryckte, ”… the most important thing was that he listened, took me serios and that I could tell 
everything I wanted.” (Wong et al., 2008, s 389). I många fall väljer kvinnan att inte lämna 
mannen i samband med att hon berättar. Kvinnorna berättade dock att det underlättade att få prata 
om misshandeln, bli bemötta med respekt och erbjudna stöd trots att de inte hade för avsikt att 
lämna förhållandet (Zink et al., 2004; Wong et al., 2008; Chang et al., 2005; Dienemann et al., 
2005; Zink et al., 2004). Kvinnorna önskade därför att vårdpersonalen skulle ha tålamod och inte 
ge upp utan fortsätta erbjuda stöd trots att hon stannade eller gick tillbaka till mannen gång efter 
gång (Battaglia et al., 2003; Chang et al., 2005). Det var viktigt att vårdpersonalen förstod att det 
var en långsam process för kvinnan att lämna mannen (Flinck et al,. 2005). En kvinna beskrev det 
med orden, ”It took  years to get there and will take years to get out” (Dienemann et al., 2005).  
 
Praktisk hjälp som kvinnan behöver 
Det var viktigt att sjukvårdspersonalen reagerade direkt när en kvinna avslöjade att hon blev 
misshandlad, eftersom modet att prata ofta var kortvarigt (Dienemann et al. 2005). Ett exempel 
på åtgärd som kvinnorna uppskattade var att sjukvårdspersonal gav information om 
kvinnomisshandel. Genom att prata med vårdpersonalen angående kvinnomisshandel kom 
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kvinnorna ofta till insikt i att våldet inte var deras fel (Nemoto et al., 2008). Många ville även att 
sjukvårdspersonalen skulle informera om kvinnans lagliga rättigheter eftersom de ofta inte visste 
vilka möjligheter som fanns att få hjälp av till exempel polisen (Wong et al., 2008; Dienemann et 
al., 2005). Kvinnorna önskade också att vårdpersonalen skulle hänvisa till andra verksamheter 
som kunde erbjuda hjälp (Zink et al, 2004), i form av till exempel tillfälligt boende och 
ekonomisk hjälp (Nemoto et al., 2008). Det var dock viktigt att sjukvårdspersonalen i samband 
med hänvisning hjälpte kvinnan att ordna med de praktiska förberedelserna för att hon skulle 
kunna ta sig till det tillfälliga boendet, som till exempel erbjuda skjuts och att kunna hämta kläder 
i bostaden (Dienemann et al., 2005). Tillfälligt boende var till stor hjälp då det hjälpte kvinnorna 
att uppleva trygghet, uppnå självkontroll och gav möjligheter att reflektera över upplevelser av 
misshandeln (Nemoto et al., 2008). Kvinnorna efterfrågade också rådgivning och gruppträffar 
över tid, som kunde hjälpa dem att reflektera över händelserna, återhämta sig och fokusera på 
sina egna behov istället för mannens (Nemoto et al., 2008; Dienemann et al., 2005). Resurserna 
skulle vara lättillgängliga oavsett om kvinnan valde att avslöja misshandeln eller inte (Chang et 
al., 2005).  
 
Kvinnorna i en studie beskrev att läkemedel mot nedstämdhet och eventuella sömnproblem 
gjorde att de mådde mycket bättre eftersom de kände sig utvilade och mer stabila i humöret 
(Nemoto et al., 2008). I en annan studie poängterades vikten av att sjukvårdspersonal 
dokumenterade kvinnans skador noggrant i journalen, vare sig hon berättat anledningen till 
skadorna eller ej. De förespråkade även att fotografier togs eftersom dessa kunde vara av stor 
nytta i en rättegång. Eventuella hot mot sjukvårdspersonal skulle också dokumenteras eftersom 
de då kunde kallas som vittne i en rättegång (Dienemann et al., 2005). 
 
I samband med att kvinnan bestämmer sig för att berätta om misshandeln mår hon mycket dåligt 
och behöver ofta tid på sig att bestämma sig för om hon ska lämna mannen. Kvinnorna i hälften 
av studierna tog upp ämnet uppföljningssamtal och uppskattade att vårdpersonal ringde upp dem 
en tid efteråt och frågade hur de mådde (Yam, 2000; Nemoto et al., 2008; Dienemann et al., 
2005), eller erbjöd kvinnan att själv ringa tillbaka och komma på återbesök om hon kände sig 
orolig och ville prata med någon (Chang et al., 2005; Wong et al., 2008). En av kvinnorna 
föreslog: Maybe some way to follow up, like a few days later call me and ask me how I feel and 
what I want to do (Yam, 2000, s. 468).  
 
DISKUSSION 
 
Syftet med studien är att beskriva vilka förutsättningar som krävs för att kvinnor, som blivit 
misshandlade av sina män, ska känna sig väl bemötta i vården. Resultatet visar att kvinnorna vill 
att sjukvårdspersonal ska ta upp och fråga om ämnet kvinnomisshandel. För att underlätta för 
kvinnorna att våga berätta ska vårdrelationen präglas av trygghet, empati och förståelse. 
Kvinnorna uttrycker ett stort behov av hjälp och stöd, efter att de avslöjat att de blir misshandlade 
av sin partner. De vill bland annat att sjukvårdspersonalen ska ge dem bekräftelse, information 
och visa förståelse för att steget att lämna förhållandet är en långsam process. Syftet med studien 
förefaller därmed vara uppnått. 
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Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ ansats anses lämpligt för denna studie då resultatet visar kvinnornas egna 
erfarenheter och önskemål om vilka förutsättningar som krävs för att de ska känna sig väl 
bemötta. En kvantitativ ansats hade varit mindre passande, eftersom upplevelser av ett fenomen 
är svåra att mäta. Litteraturstudie är en bra metod eftersom resultat från olika studier ger en större 
kunskapsbredd än vad en intervjustudie med några få informanter skulle göra. 
 
Databaserna som användes (CINAHL, PubMed och ELIN) är relevanta, då de innefattar 
omvårdnadsrelaterade artiklar som är intressanta för studiens syfte. Hade istället icke 
omvårdnadsrelaterade databaser använts hade det varit svårt att hitta relevanta artiklar till syftet, 
då studien utgår från patientens upplevelser. Patientens upplevelser är kärnan i vårdandet. Att 
använda tre databaser anses lämpligt p.g.a. tidsbegränsningen på tio veckor. CINAHL, PubMed 
och ELIN är också de databaser som vi fått utbildning i och därmed kan hantera bäst. Hade flera 
databaser använts hade sannolikt fler lämpliga artiklar hittats. Dock anser vi att bredden på de 
artiklar som analyserades är tillräckligt för att besvara syftet. Antalet sökord som användes är 
relativt stort. Den negativa aspekten av att ha många sökord är att sökträffarna omfattar ett stort 
ämnesområde och många artiklar som inte är relevanta för den här studiens syfte då måste 
exkluderas manuellt. Inga sökord kan dock uteslutas eftersom olika sökord fungerade i olika 
databaser trots att de hade samma innebörd som t.ex. Battered women, spouse abuse och 
domestic violence.  
 
Materialet som används i studien består av tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Varje 
artikel innehåller alla beståndsdelar för att betecknas som vetenskaplig, enligt Polit och Beck 
(2006). Alla artiklar utom en är publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter. Den artikel vars 
tidskrift ej är peer-reviewed valdes trots det p.g.a. att den är vetenskapligt skriven, var gjord på 
ett universitet och det är tydligt beskrivet hur forskarna har gått tillväga för att få fram resultatet.  
 
Efter kvalitetsgranskningen får sju artiklar betyget bra. Två av de resterande artiklarna får betyget 
medel eftersom studiernas syften är relativt breda vilket gör resultatet svårläst med otydliga 
rubriker. Innehållet i artiklarna är dock relevant och artiklarnas syften besvaras. På övriga punkter 
i kvalitetsgranskningen håller artiklarna hög kvalitet, vilket gör att de används i den här studien. 
Den tredje artikeln får betyget medel på grund av att det inte finns redovisat inom vilka åldrar 
intervjupersonerna är. Detta anses dock inte vara något som påverkar den här studien eftersom 
åldersspannet totalt sett är 17-77 år.  
  
Artiklarna som används är publicerade mellan åren 2000 och 2008, vilket vi anser vara ny 
forskning. Ny forskning visar hur ämnet kvinnomisshandel hanteras i dagens samhälle och hur 
kvinnorna vill att det ska hanteras. Genom att använda ny forskning blir resultatet i den här 
studien lättare att tillämpa i dagens sjukvård. Något som kan ha påverkat studiens resultat 
negativt är att sex av studierna är gjorda i USA. USA har ett annorlunda sjukvårdssystem jämfört 
med Sverige, vilket kan göra att kvinnorna i USA har andra problem i kontakten med sjukvården 
än vad kvinnorna i Sverige har. En annan skillnad mellan Sverige och USA är kulturen. Synen på 
äktenskap och benägenhet att söka sig till sjukvården kan därför vara annorlunda jämfört med 
Sverige. Ambitionen var att använda någon studie från Sverige, dock hittades inga svenska 
vetenskapliga studier som var relevanta för syftet i denna studie. Eftersom inga svenska studier 
inkluderas kan det inte försäkras att den här studien visar hur misshandlade kvinnor vill bli 
bemötta i Sverige. Dock används artiklar från Japan, Nederländerna, Storbritannien och Finland, 
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vilket medför att studien har en viss geografisk spridning. Resultaten i studierna visar på stora 
likheter i vad kvinnor anser vara viktigt i bemötandet, vilket tyder på att misshandlade kvinnor 
önskar bli bemötta på liknande sätt oavsett vilket land de lever i. Hade samma studie upprepats 
skulle dock mer energi lagts på att hitta artiklar från de nordiska länderna eftersom dessa länder 
har liknande kultur och samhällsstruktur som Sverige. 
 
Intervjupersonerna i artiklarna har varierande ålder, 17-77 år, vilket kan påverka denna studies 
resultat. Medelåldern i hälften av studierna är runt 30 år, i de övriga var medelåldern högre eller 
inte presenterad (se bilaga 1). Resultaten i studierna visar på stor samstämmighet i fråga om hur 
kvinnorna önskar att bli bemötta i sjukvården, vilket kan tolkas som att ålder inte har en 
avgörande betydelse inom detta ämne. Vi har dock inte gjort någon jämförelse mellan olika åldrar 
och kan därför inte garantera att skillnader inte finns. Även tiden som gått sedan 
intervjupersonerna blev misshandlade varierar, allt från upp till ett år till att någon gång blivit 
misshandlad. Detta påverkar troligtvis intervjupersonernas berättelser och därmed de analyserade 
studiernas resultat och denna studies resultat. En kvinna som nyligen blivit misshandlad kanske 
inte alltid kommit så långt i sin bearbetningsprocess som en kvinna som har fått hjälp, bearbetat 
händelserna och kunnat gå vidare. Tiden sedan misshandeln ägt rum kan därför ha betydelse för 
kvinnans förmåga att prata om misshandeln och kunna berätta om vilket bemötande och vilken 
hjälp de önskar. 
 
Analysen som används är kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 
Denna analysmetod är ny för oss, vilket kan ha påverkat studiens resultat och därmed studiens 
reliabilitet. Analysen gjordes emellertid med stor noggrannhet för att undvika feltolkningar. Det 
kan dock inte garanteras att resultatet blir detsamma om en van forskare gör om analysen. Citat 
används för att stärka analysen och därmed öka studiens trovärdighet. Alla artiklar som 
analyserades är skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål och tolkningar kan därför inte 
undvikas. Dock är kunskaperna i engelska språket goda och översättningarna gjordes med största 
noggrannhet. Uppkom översättningssvårigheter användes engelsk-svenskt lexikon. Genom 
noggrannhet i analysen och i översättningen anses respekt visas mot originalartiklarnas författare 
och den här studien anses därmed vara etiskt försvarbar.  
 
Validitet är ett mått på studiens giltighet, att det som var avsett att undersökas verkligen är det 
som undersökts. Ett viktigt validitetskriterium är att författaren ska vara så objektiv som möjligt 
(Dahlberg, 1997). Avsikten har under arbetets gång varit att vara så objektiva som möjligt. Dock 
kan fullständig objektivitet inte säkerställas, då vi har kunskaper och erfarenheter inom ämnet 
sedan tidigare, vi har en förförståelse. Nackdelen med förförståelse är att den kan hindra 
objektiviteten. Dahlberg (1997) menar emellertid att förförståelse är en förutsättning för att kunna 
förstå en text. Genom att reflektera och synliggöra förförståelsen för oss själva har så hög 
objektivitet som möjligt kunnat bibehållas. Vi anser att resultatet besvarar syftet och därmed har 
studien hög validitet. På grund av hög validitet, noggrannhet i granskningen av artiklarna och i 
analysen, anses trovärdigheten i denna studie ha stärkts. 
 
Resultatdiskussion 
Resultatet visar att bemötande av misshandlade kvinnor är ett komplext fenomen, som kräver 
mycket kunskap från sjukvårdspersonalens sida. Tidigare forskning visar att sjukvårdspersonal 
upplever svårigheter med att ta upp ämnet kvinnomisshandel med patienter. De är rädda för att 
förolämpa kvinnan och att inte kunna hjälpa henne (Waalen et al. 2000). Det framkommer även 
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att sjuksköterskor upplever frustration, oro och stress i mötet med den misshandlade kvinnan 
(Häggblom & Möller, 2006). En av de viktigaste upptäckterna i den här studiens resultat och som 
särskilt bör lyftas fram är att kvinnorna vill att sjukvårdspersonalen ska fråga om 
kvinnomisshandel. De känner sig sedda, värdefulla och mindre ensamma när sjukvårdspersonalen 
frågar. Att kvinnorna uppskattar frågor kan bero på att personalen genom frågor visar att 
misshandel är något allvarligt och kvinnorna kan då lättare berätta. Kvinnorna vill kanske ofta att 
misshandeln ska bli upptäckt när de söker sig till sjukvården, men vågar inte själva ta upp ämnet. 
Genom frågor bekräftar sjukvårdspersonalen kvinnans situation. Bekräftelse gör enligt Dahlberg 
et al. (2003) att patienten känner sig unik och sedd, vilket gör att patienten lättare slappnar av i 
mötet med vårdpersonalen (ibid). När sjukvårdspersonalen bekräftar kvinnan och misshandeln, 
tror vi att kvinnan lättare inser allvaret och har större möjlighet att göra något åt sin situation. 
Osäkerheten hos sjukvårdspersonal kan tolkas som brist på kunskaper om kvinnomisshandel. 
Kvinnomisshandel är även ett ämne som berör och väcker känslor hos de flesta, vilket kan göra 
att sjukvårdspersonal kan uppleva det svårt att vara professionell i sin yrkesroll. Risken finns att 
sjukvårdspersonal blir personligt involverade och tappar distansen i relationen, vilket kan 
resultera i minskad handlingskraft. Enligt Andréasson et al. (2005) krävs riktlinjer och 
vårdprogram för att en god vård ska kunna ges till misshandlade kvinnor. Genom att ha riktlinjer 
och vårdprogram minskar troligtvis vårdpersonalens osäkerhet och de blir bättre förberedda på att 
möta misshandlade kvinnor. Vi anser att det torde resultera i ett bättre bemötande och en bättre 
vård för denna patientgrupp. Riktlinjer och vårdprogram kan även göra att kvinnorna blir bemötta 
på liknande sätt vart de än vänder sig i sjukvården. En risk med riktlinjer och vårdprogram kan 
dock vara att sjukvårdspersonal slaviskt följer vårdprogrammen och riktlinjerna och inte ser den 
enskilda kvinnans behov. 
 
En god relation mellan kvinnan och vårdpersonalen är viktigt enligt kvinnorna och bör lyftas 
fram. Den goda relationen innebär att personalen bemöter dem personligt och empatiskt, lyssnar 
och visar förståelse för svårigheten att lämna förhållandet. Betydelsen av en bra relation mellan 
vårdare och patient bekräftas även av Dahlberg et al (2003). Vårdrelationen ska ge möjlighet för 
patienten att uttrycka behov och problem (Wiklund, 2003). Att var personlig som 
sjukvårdspersonal i vårdrelationen kan upplevas svårt, det kan lätt övergå till att bli privat. Trots 
det tror vi att det är positivt att våga bli personlig och att dela med sig av egna erfarenheter och 
tankar. Det kan få kvinnan att lättare inse problemet och våga öppna sig.  Vi tror även att 
förståelse är ett nyckelord i bemötandet av misshandlade kvinnor i vården. Förståelse kan också 
vara det svåraste för någon som inte har erfarenhet av misshandel. Heimer och Sandberg (2008) 
förklarar kvinnornas svårigheter att lämna förhållandet med att det har byggts upp starka 
känsloband mellan kvinnan och mannen. Genom att vara öppen, låta kvinnan berätta, lyssna 
aktivt och inte lägga in egna värderingar anser vi att vårdpersonalen visar respekt och vilja att 
förstå kvinnan. Trots att värderingar ska undvikas säger kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska (2005) att sjuksköterskan ska förebygga ohälsa och risker för ohälsa. Därmed 
hävdar vi att sjuksköterskor, och annan vårdpersonal, tydligt ska ta avstånd från våld och 
informera kvinnan om att målet är att hon ska komma ur misshandelsförhållandet. Det är dock 
viktigt att kvinnan får göra det i sin egen takt och att sjukvårdspersonalen har förståelse för att det 
tar tid. I resultatet framkommer även att delaktighet och eget besluttagande är viktigt i 
vårdrelationen. När kvinnan får vara delaktig i vården känner hon troligtvis mer kontroll över sin 
egen situation, vilket förmodligen stärker hennes låga självkänsla. Vi tror att en högre självkänsla 
behövs för att kvinnan ska våga ta steget att lämna förhållandet.  
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Sekretessen kan bli ett dilemma när sjukvårdspersonal kommer i kontakt med en misshandlad 
kvinna. Resultatet visar att vissa kvinnor vill ha ett löfte om sekretess innan de berättar något. 
Sekretesslagen (1980: 100) säger att inga uppgifter om patienten får röjas utan patientens 
tillåtelse förutom om barn riskerar att fara illa. När ett barn riskerar att fara illa är alla inom 
sjukvården skyldiga att anmäla till de sociala myndigheterna. Sjukvårdspersonal kan även anmäla 
om brottet kan resultera i mer än ett års fängelse. Som sjukvårdspersonal kan det vara svårt att 
avgöra i vilka situationer en anmälan ska göras och när sekretess ska lovas för att få kvinnan att 
avslöja misshandeln. När barn riskerar att fara illa anser vi att det inte ska finnas någon tvekan 
om att en anmälan ska göras. I situationer där sjukvårdspersonal kan välja att göra en anmälan 
eller inte blir det svårare. Om sjukvårdspersonal väljer att anmäla är det troligt att kvinnan 
förlorar förtroendet för vården och kommer att undvika kontakt med sjukvården i framtiden. 
Kvinnan utsätts också för en risk när sjukvårdspersonalen anmäler utan hennes medgivande. 
Risken finns att mannen straffar kvinnan eftersom hon sökt hjälp hos en myndighet och att 
polisens inblandning blir hennes fel. Trots riskerna för förlorat förtroende och eventuell 
bestraffning finns även positiva aspekter av att anmäla. Exempel kan vara att kvinnan känner sig 
lättad över att inte själv behöva ta beslutet om att anmäla sin partner och att myndigheter som kan 
hjälpa henne kopplas in. Det finns även möjlighet att kvinnan i ett senare skede kommer att känna 
tacksamhet för att någon reagerade. Om sjukvårdspersonalen istället väljer att inte anmäla 
tillgodoses kvinnans önskemål om sekretess, vilket sannolikt skapar ett förtroende för 
sjukvården. Sjukvårdspersonal kan då hjälpa kvinnan att bygga upp sin självkänsla över tid, och 
hon kan själv anmäla misshandeln om och när hon känner sig redo för det. Då måste dock 
sjukvårdspersonal vara medveten om att hon befinner sig i fara så länge hon stannar i 
förhållandet. Komplexiteten som framgår angående sekretessen visar att det krävs stor 
inlevelseförmåga och sensitivitet hos sjukvårdspersonal i den här frågan. Varje kvinna måste ses 
som unik och måste behandlas utifrån hennes individuella behov. 
 
Slutsats 
I den här studien framkommer att kvinnor, som blivit misshandlade av sina män, vill att 
sjukvårdspersonal ska fråga dem om misshandel. Relationen mellan sjukvårdspersonalen och 
kvinnan ska präglas av förståelse, bekräftelse och empati. Förloppet från det att kvinnan 
kontaktar sjukvården till att hon eventuellt lämnar mannen, måste få ta tid och det är viktigt att 
kvinnan känner sig delaktig och tar besluten själv. Vår slutsats i denna studie är att det krävs mer 
kunskap kring kvinnomisshandel hos sjukvårdspersonal. Det behövs även olika former av 
vårdprogram och riktlinjer som ger stöd åt sjukvårdspersonalen, så att de blir säkrare på hur de 
ska möta kvinnan på bästa sätt. Vårdprogram och riktlinjer gör även att kvinnan får liknande vård 
vart hon än vänder sig i vården. Riktlinjerna och vårdprogrammen får dock inte bli till rutiner där 
den enskildes behov förbises. Det dilemma som kan uppstå kring sekretess vid mötet med den 
misshandlade kvinnan behöver diskuteras mer och sjukvårdspersonal bör själva fundera över sitt 
bemötande mot denna patientgrupp och hur de ställer sig i sekretessfrågan. 
  
Denna studie riktar sig till sjukvårdspersonal inom alla områden i hälso- och sjukvården. 
Resultatet ger vägledning om hur personalen ska bemöta misshandlade kvinnor, dock krävs mer 
forskning inom området. Förslag på vidare forskning kan vara om förekomst av en specialist 
inom kvinnomisshandel resulterar i bättre bemötande och vilken effekt vårdprogram och riktlinjer 
har för omhändertagandet av misshandlade kvinnor. Den här litteraturstudien utgår inte från 
forskning från Sverige, därför anser vi att det behövs mer svensk forskning inom området.  
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Artikelgranskning av de artiklar som har analyserats i studien.                  Bilaga 1 s. 1(5) 
Författare, årtal, 
land 

Syfte med studien Design/Metod Urval  Resultat  Bedömning av 
kvalitet 

Yam, 2000, USA Beskriva 
misshandlade 
kvinnors 
upplevelser på en 
akutmottagning.  

Kvalitativ 
fenomenologisk 
ansats. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

Fem kvinnor som 
hade blivit 
misshandlade i sitt 
nuvarande 
förhållande och som 
besökt 
akutmottagning de 
senaste 12 
månaderna. Åldern 
på deltagarna var 22-
36 år. 

Kvinnorna upplevde 
det svårt att berätta 
om misshandeln p.g.a  
rädsla, skam och oro. 
Vårdpersonalen var, 
enligt kvinnorna, 
stressade och 
upplevdes vilja få 
besöket snabbt 
avklarat. Kvinnorna 
önskade att 
personalen lyssnade, 
tog sig tid att prata 
samt gav en känsla av 
trygghet.              

Bra 

Battalia, Finley & 
Liebschultz, 2003, 
USA. 

Vilka faktorer som 
enligt den 
misshandlade 
kvinnan ger känsla 
av tillit i vårdare-
patient relationen. 

Grundad teori med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Djugående 
semistrukturerade 
intervjuer. 

27 engelsktalande 
kvinnor i åldrarna 
18-56 år (medelålder 
30 är) som hade 
blivit misshandlade 
av sin partner någon 
gång under de 
senaste tre åren.  

Kvinnorna 
identifierade fem 
komponenter som 
gav känsla av 
trygghet. 
Kommunikation, 
professionell 
kompetens, 
organisationens 
utformning, 
omvårdnaden och 
jämlik relation. 

Bra 

               



                          Bilaga 1 s. 2(5) 
Författare, årtal, 
land 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat Bedömning av 
kvalitet 

Bacchus, Mezey & 
Bewley, 2003, 
Storbritannien  

Att utforska 
misshandlade 
kvinnors 
erfarenheter kring 
att söka hjälp av 
hälso- och 
sjukvården och att 
utvärdera deras 
psykiska hälsa.  

Kvalitativ ansats med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Djupgående, 
semistrukturerade 
intervjuer och ett 
frågeformulär för att 
utvärdera kvinnornas 
psykiska hälsa. 

16 kvinnor i åldrarna 
18-36 (medelålder 
28,5 år) som upplevt 
misshandel de 
senaste 12 
månaderna. 

Kvinnorna kände 
skam och rädsla för 
att berätta om 
misshandeln, och 
uppskattade om 
personalen tog upp 
ämnet. Vidare 
framkom vikten av 
kontinuitet, 
avskildhet, 
delaktighet och tid. 
Direkta frågor, 
personalens attityder 
och respons var 
avgörande för om 
kvinnorna berättade.  

Medel 

Chang, Decker, 
Moracco, Martin, 
Petersen & Fraiser, 
2003, USA. 

Undersöka hur 
kvinnor som 
överlevt 
kvinnomisshandel 
beskriver positiva 
och negativa 
konsekvenser av att 
sjukvården frågar 
om 
kvinnomisshandel. 

Kvalitativ ansats med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Gruppintervjuer. 

41 deltagare i 
åldrarna 22-77 år 
(medelålder 36,6 år) 
som upplevt fysisk, 
psykisk, sexuell eller 
känslomässig 
misshandel från en 
partner. 

Alla kvinnorna var 
positivt inställda till 
att sjukvårdspersonal 
ställer frågor kring 
misshandel. De 
negativa 
konsekvenserna av att 
få frågor var rädsla 
för följder vid ett 
avslöjande, dömande 
bemötande och att 
inte tillräcklig hjälp. 

Bra 



                          Bilaga 1 s. 3(5) 
Författare, årtal, 
land 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat 
 

Bedömning av 
kvalitet 

Zink, Jacobson, 
Regan & Pabst, 
2004,  USA 

Få en ökad 
förståelse för de 
upplevelser och 
behov som äldre 
offer för 
kvinnomisshandel 
har i kontakt med 
hälso- och sjukvård. 

Kvalitativ ansats med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

38 kvinnor över 55 
år (medelålder 58 år) 
som var eller nyligen 
hade varit i ett 
våldsamt äktenskap.  

Kvinnorna kände att 
personalen inte ville 
eller hade tid att prata 
om misshandeln, 
upplevde bristande 
avskildhet och 
empati. Kvinnorna 
ville att personalen 
skulle bekräfta, 
respektera och stötta . 
Lyssna, visa empati 
samt hänvisa till 
annan möjlighet till 
hjälp ansågs viktigt.  

Bra 

Flinck, Paavilainen 
& Åstedt-Kurki, 
2005, Finland. 

1) Beskriva 
kvinnornas 
erfarenheter kring 
misshandeln och 
dess konsekvenser. 
2) Vilken hjälp och 
stöd kvinnorna fick 
och vilken de 
hoppades att få. 
3) Beskriva 
kvinnornas 
upplevelser kring 
vad som hjälpte 
dem att överleva. 

Kvalitativ ansats med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Öppna intervjuer 
kring förutbestämda 
teman, vilka var 
kvinnans barndom, 
parförhållandet, 
erfarenheter av våld 
och överlevnad. 

Sju kvinnor i olika 
åldersgrupper, 
samhällsklasser och 
yrken som blivit 
misshandlade i sitt 
förhållande 
intervjuades. 

Kvinnorna sökte inte 
hjälp förrän deras 
hälsa och sociala 
relationer 
förvärrades. Vid 
kontakt med hälso- 
och sjukvården 
önskade kvinnorna 
bl.a. tröst, säker miljö 
och empati. 
 
 

Medel 
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Författare, årtal, 
land 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat 
 

Bedömning av 
kvalitet 

Dienemann, Glass & 
Hyman, 2005, USA. 

Att öka 
sjukvårdspersonals 
förståelse för hur 
misshandlade 
kvinnor vill bli 
bemötta när de 
avslöjar 
misshandeln. 

Kvalitativ ansats, med 
kvalitativ analys.  
Fem gruppintervjuer. 

26 misshandlade 
kvinnor som deltog i 
olika hjälp-program 
för misshandlade 
kvinnor intervjuades. 
Deltagarna var 
mellan 21-65+. 

Kvinnorna betonade 
vikten av att 
sjukvårdspersonal 
aktivt stöttade, 
informerade och gav 
förslag på åtgärder. 
Det var viktigt att 
kvinnan hade 
kontrollen och fattade 
besluten själv. Vikten 
av noggrann 
dokumentation och 
säker miljö 
poängterades. 

Bra 

Chang, Decker, 
Moracco, Martin, 
Petersen & Frasier, 
2005, USA 

Att identifiera 
misshandlade 
kvinnors råd till 
sjukvårdspersonal 
kring ämnet 
partnermisshandel.  

Kvalitativ ansats. 
Gruppintervjuer. 

41 kvinnor i åldern 
22-77 (medelålder 
36,6 år) som blivit 
misshandlade av sin 
partner.  

Kvinnorna ville att 
personalen skulle ta 
upp ämnet, erbjuda 
hjälp, skapa säkerhet 
och avskildhet samt 
tillhandahålla 
broschyrer och 
information. Vidare 
poängterades vikten 
av tålmodighet, stöd 
och medkänsla samt 
möjligheten att 
komma tillbaka.  
 

Bra 
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Författare, årtal, 
land 

Syfte med studien Design/Metod Urval Resultat 
 

Bedömning av 
kvalitet 

Nemoto, Rodriguez 
& Mkandawire-
Valhmu, 2008, USA.  

Att undersöka 
misshandlade 
kvinnors 
uppfattningar och 
upplevelser av den 
hälso- och sjukvård 
som de ansåg vara 
till hjälp i 
hanteringen av 
deras partners våld.  

Interpretativ, 
kvalitativ design. 
Semistruktuerade,  
individuella 
intervjuer.  

15 misshandlade 
kvinnor över 18 år 
(medelålder 30 år), 
bosatta i centrala, 
västra och södra 
Japan, som själva 
ansåg sig ha upplevt 
kvinnomisshandel i 
nuvarande eller 
tidigare förhållande, 
och tidigare sökt 
vård på grund av det. 

Tre teman 
identifierades som 
kvinnorna ansåg vara 
till hjälp i kontakten 
med vården: Empati 
och förståelse, 
professionellt 
ingripande och 
flexibelt system och 
hjälp.  

Bra 

Wong, Wester, Mol, 
Römkens, Hezemans 
& Lagro-Janssen, 
2008, 
Nederländerna. 

Att förstå vad 
misshandlade 
kvinnor uppskattade 
mest kring läkarens 
bemötande och vad 
bemötandet betydde 
för hur de hanterade 
sin situation. 

Kvalitativ ansats. 
Djupgående 
intervjuer. 

36 kvinnor i olika 
åldrar, som en till 
fyra veckor före 
intervjun berättat för 
sin familjeläkare att 
de blivit 
misshandlade. 

De misshandlade 
kvinnorna vill bli 
bemötta på ett 
empatiskt och 
motiverande sätt. 
Alla kvinnorna var 
ense om att läkaren 
ska ta steget och 
fråga specifikt om 
misshandel. 

Medel 

 
 
 
 
 
 



Sökschema                              Bilaga 2 s. 1(2) 
Databas Sökord   Antal träffar Antal valda 
CINAHL Battered women 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spouse abuse 
 
 
Domestic 
violence 

+Health 
personnel 
+Help seeking 
+Treatment 
and Qualitative
+Perceptions 
and Social 
support 
+Social 
support 
+Perceptions 
and Qualitative
+Attitude of 
health 
personnel 
 
+Health 
personnel 
 
+Qualitative 
+Help seeking 

55 
 
69 
13 
 
2 
 
 
45 
 
25 
 
27 
 
 
 
3 
 
 
303 
51 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

ELIN Battered women 
 
 
 
 
 
Spouse abuse 
 
 
 
 
 
 
Intimate partner 
violence 

+Experience 
+Nursing 
+Health 
personnel 
+Health care 
 
+Experience 
+Health care 
+Nursing 
+Health 
personnel 
 
 
+Nursing 
+ Healthcare 
+ Health 
personnel 
+Experience 

3 
34 
2 
 
27 
 
0 
17 
7 
2 
 
 
 
80 
10 
0 
 
7 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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PubMed 
(Limits: 
Abstract) 

Battered Women 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intimate partner 
violence 
 
 
 

+Experience 
and Nursing 
+Health care 
personnel 
+Health care 
and Perception 
+Patient 
attitude 
+Nurse-Patient 
relation 
 
+Patient 
attitude 
+Nurse- 
Patient relation 
+Perception 
+Health care 
personnel and 
patient attitude 

47 
 
75 
 
19 
 
66 
 
17 
 
 
71 
 
12 
 
8 
42 
 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
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