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ABSTRAKT 



Bakgrund: Enligt Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) utsätts 14 procent av 

kvinnorna i Sverige för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en rådande eller 

avslutad parrelation. Tjugo procent anmäler våldet till polisen. För att våldet ska 

upptäckas i kvinnornas möte med hälso- och sjukvården krävs att vårdpersonalen 

kan sätta sig in i kvinnornas situation och att de har kunskap om mäns våld mot 

kvinnor. Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av mötenmed hälso- och 

sjukvården när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld. Metod: En litteraturstudie 

där 11 kvalitativa empiriska studier samlades och analyserades med hjälp av Febe 

Fribergs modell för litteraturöversikt. Artiklarna hämtades från databaserna 

PubMed, Cinahl, och Scopus. Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier som var 

återkommande i kvinnornas utsagor: Att avslöja våldsutsatthet, det icke-vårdande 

mötet och det vårdande mötet. Slutsats: Kvinnornas erfarenheter av möten med 

hälso-och sjukvården efter att de utsatts för partnerrelaterat våld domineras av 

möten med icke vårdande karaktär och kan leda till vårdlidande. Detta undviks 

genom att kvinnorna känner sig respekterade, välkomna och mottar god vård. 

 

Nyckelord: Partnerrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor, våldsutsatta kvinnor, 

upplevelse och hälso- och sjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: According to National Center for Women's peace (In Swedish; 

Nationellt Centrum förKvinnofrid) are 14% of Swedish women victims of intimate 

partner violence (IPV). Twenty percent of these cases of violence are reported to the 

police. In order to detect the violence during the meeting between the abused women 

and the healthcare professionals it is essential for the healthcare personnel to have 

knowledge about IPV and try to understand their situation. Aim: to describewomen’s 

experiences of encounters with healthcare after being subjected to IPV. Method: a 

literature review consisting of 11 qualitative studies were analysed with 

FebeFribergsmodel for literature reviews. Database searches were performed in 

PubMed, Cinahl and Scopus. Result: Three categories were reoccurring throughout 

the women’s stories regarding healthcare encounters. These were: To disclose IPV, 

the uncaring encounter and the caring encounter. Conclusion: The women’s 

experiences of meetings with healthcare after being subjected to IPV are dominated 

by uncaring encounters which can lead to patient suffering. This can be avoided by 

making the women feel respected, welcome and by providing good healthcare.  

 

Keywords: Intimate partner violence, men’s violence against women, abused 

women, experience and healthcare.  
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BAKGRUND 

Förenta Nationernas definition av våld mot kvinnor inkluderar alla handlingar av 

könsrelaterat våld som utförs offentligt eller privat och får eller troligen kommer att 

få psykiska, fysiska eller sexuella men eller lidande som följd. Hot om sådana 

handlingar, tvång och frihetsberövande är också inräknat i preciseringen (1).  

Globalt perspektiv 

Partnerrelaterat våld förekommer i alla folkgrupper oavsett religion, kultur eller 

socioekonomisk bakgrund. Det är ett globalt hälsoproblem och den vanligaste formen 

av våld mot kvinnor i dagens samhälle (2). En studie visar att ca 30 % kvinnor runt 

om i världen någon gång varit utsatta för våld av en manlig partner eller make (3). 

Olika former av våld förekommer ofta tillsammans. En undersökning genomförd av 

WHO visade att 23-56 % av kvinnor som utsatts för fysiskt våld ofta också utsatts för 

sexuellt våld (4).  Förekomsten av partnerrelaterat våld är högst bland kvinnor i 

åldrarna 40 -44 år, men våldet startar tidigt i relationer och redan vid 15-19 års ålder 

är prevalensen hög (3). Siffrorna är i genomsnitt högre i länder med medel- och 

låginkomst. Ett stort mörkertal misstänks dock i denna statistik då långt ifrån alla fall 

anmäls och länders olika syn på vad som är våld och inte våld utgör en 

samvarierande faktor, en s.k. confoundingfactor(4), detta trots att FN 1993 

publicerade en världsomfattande deklaration med avsikt att helt utrota våld mot 

kvinnor (1). I Europa utsätts 25,4% kvinnor för partnerrelaterat våld, det är en lägre 

prevalens än världsgenomsnittet. WHO definierar Nordamerika, Västeuropa och 

Australien som höginkomstländer. I dessa länder har 23 % av kvinnorna någon gång 

blivit utsatta för våld av sin partner eller make (3). 

 

Våldets konsekvenser på hälsan är stora. I u-länder sprids hiv och aids genom 

sexuellt våld (4).  En sammanställning av undersökningar från 1982 till 2011 med 

data från 65 länder visar på en eskalering av våldet som kan leda till dödligt våld. Det 

framkom att hela 38 % av kvinnor som mördas, mördas av en partner eller make (3). 

 

För att på ett globalt plan tackla partnerrelaterat våld bör länder skapa nya reformer 

och lagar, stärka kvinnors rätt i samhället, samordna media och skapa mer kunskap 

hos populationen om vad partnerrelaterat våld och lagarna innebär (5).  
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Nationellt perspektiv 

År 1998 infördes en lag emot kvinnofridskränkning i Sverige. Den inkluderar 

återkommande kränkningar från en man mot en kvinna som han har haft eller har en 

relation till (6, s 18). Under 2013 anmäldes 2140 brott av grov kvinnofridskränkning, 

av dessa dömdes 207 personer för brotten (7 , ss 24, 152-153). År 2014 anmäldes 

1990 brott med samma rubricering (8). För att en utredning ska inledas kan en 

åklagare väcka åtal utan att kvinnan anmäler brottet, detta då brottet rubriceras 

under allmänt åtal. Vill kvinnan inte medverka i utredningen är bevisning svårt att 

uppnå och förundersökningen kan avbrytas (9).  Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

(NCK) (10, s 45) beskriver i en studie att 14 procent av kvinnorna i Sverige blivit offer 

för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i en rådande eller avslutad parrelation efter 

dem fyllt 18 år. Tjugo procent hade blivit utsatta för systematiskt och återkommande 

psykiskt våld av en nuvarande eller tidigare partner. Det var dock endast cirka 20 

procent som anmälde utsatthet av fysiskt våld eller hot om fysiskt våld till polisen, 

detta vittnar om att det även i Sverige finns ett stort mörkertal. 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Då kvinnorna uppsöker vården har de oftast akuta skador. Därför behöver de mötas 

av kunnig personal som kan identifiera deras behov av stöd, skydd och annan 

assistans relaterat till våldet (11). Vården ska enligt lag bygga på respekt, trygghet och 

bidra till att skapa en god relation mellan patienten och sjukvården (12).  

 

Att identifiera våldsoffer samt förmedla hjälp, stöd och se till att personen får 

passande vård ingår i hälso- och sjukvårdens ansvar. Personer som söker hjälp hos 

hälso- och sjukvården samt behöver ytterligare stöd ska bli hänvisad till en instans 

med rätt kompetens och resurser. Socialstyrelsen rekommenderar att alla kvinnor 

som uppsöker mödrahälsovård och psykiatrisk vård ska få frågor om våld, en del 

kommuner använder frågeformulär för att på ett strukturerat sätt utreda 

våldsutsatthet.Screening av våld med hjälp av frågeformulär har visat sig öka chansen 

att kvinnorna berättar om våldet samt att händelserna dokumenteras av vårdgivaren 

(13). Vissa landsting har utvecklat vårdprogram för våldsutsatta kvinnor och barn. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har dock påvisat att dessa inte alltid följs 

eller är kända av vårdpersonalen. IVO rekommenderar återkoppling, ökad kunskap 

och koordinering som utvecklingsområden (14, ss 16, 26, 29, 32).  
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Vid misstanke om våld ska vårdpersonalen fråga kvinnan om bakgrunden till hennes 

tillstånd i enrum. Kvarstår misstanke efter detta ska personalen ta reda på om det 

finns barn i familjen, om så är fallet ska enligt lag anmälan till socialtjänsten göras. 

Information gällande stöd och hjälp ska ges och vårdaren ska utvärdera vilka behov 

våldsoffret har för fysisk och psykisk hjälp. Allt ska dokumenteras i patientjournalen 

(14, s 36). Vårdpersonalen har tystnadsplikt i mötet med patienten. 

Sjukvårdspersonal kan anmäla ett grovt brott som patienten utsatts för till polisen 

utan vårdtagarens medgivande. För att detta så kallade sekretessgenombrott ska gälla 

krävs dock att minimistraffet på brottet är ett års fängelse (15). För grov 

kvinnofridskränkning är minimistraffet nio månader (9). Sekretessen kan prövas i 

enskilda fall. Den patientansvariga läkaren, chefsläkaren eller en överläkare kan då 

besluta att information får lämnas till berörda myndigheter utan vårdtagarens 

medgivande (15).  

 

Kvinnofridsmottagningar erbjuder samlade myndighetsinsatser för att hjälpa 

våldsutsatta kvinnor. Dit kan både våldsoffer och vårdpersonal vända sig för att få 

vägledning, hjälp och stöd (16, s 2). Regeringen slog år 2014 fast att ett nationellt 

tillvägagångssätt för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra ska utvecklas. Planen 

var att strategin skulle redovisats i slutet av april 2015, men detta har blivit 

uppskjutet (6, s 16-17). 

Tecken på mäns våld emot kvinnor och konsekvenser av våldet 

Tecken på fysisk misshandel kan yttra sig som blåmärken, sår, brännskador och/eller 

frakturer. Synliga skador är ofta placerade så att de kan döljas under kläder och 

liknande. Många gånger stämmer inte kvinnans förklaring om hur skadan 

uppkommit överens med skadans utseende (17). Har kvinnan flera skador samtidigt 

som är i olika läkningsfaser ökar misstanken för återkommande våldsutsatthet (18, s 

30). Psykosomatiska symtom, sömn- och ätstörningar, värk, svindel och 

gynekologiska bekymmer står också i nära relation till våldsutsatthet (11 , s 21).  

 

Både psykisk och fysisk misshandel kan ge psykiska symtom. En kvinna som utsätts 

för våld i en nära relation har tio gånger högre risk att drabbas av depression än 

resten av befolkningen (18 , s 31).   
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Post traumatiskt stressyndrom är ett ångesttillstånd som kan pågå under lång tid och 

yttra sig på olika sätt, det uppstår från en traumatisk upplevelse och kan påvisas hos 

våldsoffer (17). Risken för svag självkänsla, social isolation och självmord ökar (11, s 

21). Riskbruk av alkohol kan vara ett tecken på psykisk ohälsa relaterat till 

våldsutsatthet (10, s 74).  

Att vara en våldsutsatt kvinna 

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av våldet är olika. I en studie av Nicolaidis(19) 

beskriver kvinnor hur deras partners använde våld för att utöva makt och kontrollera 

dem. En kvinna beskrev hur hennes man förföljde henne när hon skulle göra dagliga 

ärenden som att handla mat, hon visste aldrig när han skulle dyka upp. I en annan 

studie berättar en kvinna hur hon blev känslomässigt misshandlad av sin partner 

genom att han tvingade henne att studera och att arbeta över 12 timmar långa 

nattpass (20). Somliga saknade insikt i att de hade blivit utsatta för partnerrelaterat 

våld. Detta kan delvis bero på att bilden av en misshandlad kvinna är en sönderslagen 

kvinna på en akutmottagning och de förknippade därför inte sin egen situation till 

begreppet. Att vissa våldsoffer väljer att stanna kvar i förhållandet kan bero på att de 

inte ser sina möjligheter till att lämna relationen, de har låg självkänsla, ser vilka 

faror det finns med att lämna, har mycket investerat i relationen eller att de tror på 

sin partners ursäkter och bortförklaringar (19). Kvinnor beskrev även att de valde att 

stanna i relationen för att alternativet var att vara ensam.  Att bli isolerad från 

omgivningen kan vara en följd av våldet och leda till att kvinnan förlorar sitt sociala 

nätverk (21). 

 

Våldsutsatta kvinnors möte med vården  

Många kvinnor som utsätts för våld av sin partner avstår från att söka hjälp. Detta 

kan bero på att de inte ser allvaret i situationen, förnekar våldet eller inte ser 

sambandet mellan deras bekymmer och våldssituationen. De tror att de kan lösa 

problemet själva och att polisen endast hjälper kvinnor utsatta för fysisk misshandel. 

De har negativa erfarenheter från tidigare försök att söka hjälp och okunskap om 

vilka psykologiska konsekvenser barn kan få av att bevittna våld eller så är de rädda 

för sin partner (22). En studie som jämförde kvinnor som sökte hjälp och inte sökte 

hjälp när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld beskriver att de som inte sökte 

hjälp var äldre, hade högre utbildning, större socialt nätverk och bättre psykisk hälsa. 
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Av detta drog forskarna slutsatsen att de som inte sökte hjälp avstod på grund av 

deras möjligheter att få stöd från sin omgivning (23). Om det inte gick att få hjälp 

från samhället skulle de flesta kvinnorna stanna kvar i sin våldsamma relation (13). 

Närhet till olika vårdinstanser som erbjöd hjälp ökade chansen för att kvinnorna 

sökte hjälp (23).  

 

Våldsutsatta kvinnor som uppsöker sjukvården berättar sällan om sin situation. De 

söker istället för andra diffusa fysiska och psykiska problem (11). Utsatta kvinnor har 

vittnat om att vårdpersonal endast koncentrerade sig på skadan de våldsutsatta sökte 

för och reflekterade inte över skadans uppkomst. När vetskap om skadans bakgrund 

fanns upplevde kvinnorna att vårdpersonalen inte brydde sig, såg ner på dem och 

dömde dem (24). Att våldsutsatta kvinnor väljer att inte berätta om misshandeln kan 

bland annat bero på deras relation till våldsutföraren, att de upplever situationen 

som genant, att de inte identifierar situationen som misshandel eller att partnern 

närvarar vid undersökningen (25).  

 

Våldsoffer med erfarenheter av möten med vården rekommenderar att personalen 

ska fråga alla om våld i enrum oavsett misstanke, ge information till alla oavsett om 

de berättar eller inte, vara noga med att belysa att patienten inte förtjänar 

misshandeln, erbjuda hjälp samt lämna det slutgiltiga beslutet till kvinnan själv (25). 

Informationen bör innehålla att det finns olika typer av våld som emotionellt, sexuellt 

och verbalt inte endast fysiskt (20).  

 

Ökad kunskap hos vårdpersonal om våldsutsatta kvinnors upplevelser och 

erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården kan öka personalens förståelse för 

kvinnornas känslor och behov vilket kan leda till att kvinnorna får bättre stöd och 

bemötande. Med denna kunskap i ryggen kanske personalen i högre grad vågar fråga 

om våld vilket kan resultera i att fler kvinnor berättar om sin situation och kan 

erbjudas hjälp.  

 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnors erfarenheter av möten med 

hälso- och sjukvården när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld. 
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METOD 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts. Kvalitativa ansatser 

används för att studera fenomens egenskaper och går in på djupet av specifika 

situationer genom berättelser, intervjuer och observationer. De lämpar sig för studier 

där människors upplevelser och erfarenheter är i fokus (26, s 99). Då syftet med 

denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av mötenmed 

sjukvården när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld var kvalitativa ansatser 

passande.  

Sökmetod 

Litteratursökningen har genomförts i databaserna PubMed, Cinahl, PsycInfo, 

SocIndex och Scopus. De fyra första databaserna valdes för att de innehåller studier 

som fokuserar på hälsa utifrån olika perspektiv. Scopus användes både till sökning av 

studier samt till manuell sökning av artiklars referenser.  

 

För att hitta medicinska sökord användes ”Svensk MeSH”. De primära sökorden som 

användes var ”domesticviolence”, ”IPV” (intimate partner violence), ”women”, 

”health”, ”healthcare”, ”nurs*” och ”experience*” i olika kombination med varandra. 

Den kombination som gav flest träffar relevanta till syftet var ”domesticviolence” and 

”women” and ”experience*” and ”Healthcare”.  Begränsningarna ”Peer Review”, 

”English”, ”qualitative” användes vid samtliga sökningar. Senare lades ”available 

abstract” till för att effektivare kunna exkludera studier som inte var relevanta. ”Peer 

Review” användes för att kvalitetssäkra artiklarna, ”English” då det är ett språk 

författarna behärskar både läs- och skrivtekniskt samt ”qualitative” eftersom att 

kvalitativa studier söktes till syftet. Sökningarna redovisas (Bilaga 1). 

 

Urval 

Urvalsprocessen började med artikelsökning. Sökord och begränsningar hjälpte till 

att hitta studier med titel som svarade på syftet. Abstraktet på de empiriska studier 

vars titel svarade på syftet till denna litteraturstudie lästes igenom och artiklar som 

inte passade syftet exkluderades. De artiklar som kvarstod lästes flera gånger av båda 

författarna.   
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Här togs empiriska studier som innehöll en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa studier och studier som inte mötte inklusions- och exklusionskriterierna 

bort.    

Inklusionkriterierna valdes främst för att säkra relevanta resultat som gick att 

applicera inom svensk hälso- och sjukvård. De länder som studier inkluderades från 

klassades enligt WHO som höginkomstländer och ingick i en egen kategori i WHOs 

studier (4). Detta ledde till att de studier som handlade om kvinnor från Västeuropa, 

Nordamerika och Australien blev aktuella för litteraturstudien. För att hitta studier 

som svarade på syftet av denna litteraturstudie var det ett krav att studierna skulle 

handla om kvinnor som varit utsatta partnerrelaterat våld samt hade erfarenheter av 

hälso-och sjukvård i samband med detta.   

Studier som exkluderades var de som ansågs ha faktorer som påverkade resultatet så 

att överförbarhet inte kunde bedömas. Studier där endast kvinnor som var gravida 

vid misshandeln och mötet med vården deltog exkluderades. Misshandeln påverkar 

då inte bara mamman utan även barnet hon väntar, detta gör situationen mer 

komplex. Studier som gjordes i länder där partnermisshandel och våld mot kvinnor 

är tillåtet och/eller socialt accepterat exkluderades då synen på våldet även kan 

spegla sig i vården. I två av urvalsstudierna fanns erfarenheter och upplevelser av 

kontakt med fler professioner än hälso- och sjukvårdens personal. Delar av dessa 

exkluderades därför och endast vårdpersonalens perspektiv användes.   

Artiklarna som ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte kvalitetsgranskades 

enskilt av båda författarna. Granskningen inspirerades av Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis granskningsmallför kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 

metod(27, s 175-176), se bilaga 2. För att skapa en linje som båda författarna kunde 

utgå från gjordes ett poängsystem till schemat. Om författarna ansåg att det var ett 

klart ”ja” gavs 2 poäng, då delar av det som krävdes fanns med genererades 1 poäng 

och ”nej” gav 0 poäng. Maxpoängen en artikel kunde få var 28 poäng.   
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För att gradera artiklarnas kvalitet sattes poänggränser. Under 15 poäng bedömdes 

som låg kvalitet, mellan 15 och 20 poäng som medelkvalitet och hög kvalitet var 

mellan 21 och 28 poäng. Författarna valde att exkludera studier med låg kvalitet. 

Resultaten jämfördes och diskuterades av båda författarna efter 

kvalitetsgranskningen och eventuella meningsskiljaktigheter reddes ut för att 

fastställa en säker kvalitetsgranskning. Urvalsförförandet resulterade i 11 

urvalsstudier som svarade på syftet till denna litteraturstudie. Urvalsstudierna och 

kvalitetsgranskning av dessa redovisas i bilaga 3. 

Analys 

Elva urvalsstudier analyserades till den här litteraturstudien. Bearbetningen av de 

empiriska studiernas resultat genomfördes med hjälp av Fribergs (28, s 127-129) 

beskrivning av tillvägagångssätt vid litteraturöversikt. Enligt denna metod ska 

studierna läsas igenom med fokus på resultatet, därefter identifieras nyckelfynd och 

en sammanställning av varje studies resultat görs. Dessa jämförs sedan med 

varandra,med fokus på likheter och skillnader, för att hitta nya kategorier och forma 

ett resultat.  

Urvalsstudierna lästes till en början igenom av båda författarna flera gånger för att 

skapa en känsla för innehållet, de delades sedan upp mellan författarna för analys 

med fokus på studiernas resultat. Under analysen valdes meningsenheter ut för att 

identifiera nyckelfynd som svarade på syftet till den egna studien. Meningsenheterna 

kondenserades och kodades och en översikt av artikelns resultat skapades. 

Författarna bytte sedan artiklar för att se över att meningsenheter, kondenseringar 

och koder var relevanta. Därefter sorterades meningsenheter utifrån likheter och 

skillnader för att skapa en ny helhet med nya kategorier och underkategorier.  

Genom konstant rörelse mellan de valda studiernas resultat och deras nyckelfynd 

skapades en ny helhet, det nya resultatet (28, s 127). De tre kategorierna och 10 

underkategorierna som identifierades utgör den nya helheten för denna 

litteraturstudie och presenteras i resultatet.  
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Forskningsetik 

En studie måste handla om betydelsefulla frågor, ha bra vetenskaplig kvalitet och 

genomföras på ett etiskt korrekt sätt för att få kallas för etisk (29 , s 76). Det är enligt 

svensk lag obligatoriskt att få sin forskning bedömd av en etikprövningsnämnd (30, s 

86). Alla artiklar som är inkluderade i denna studie är därför forskningsetiskt 

bedömda. I formuläret som användes till kvalitetsgranskningen är ett etiskt 

resonemang inkluderat som kvalitetskriterium (27, s 175).  
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RESULTAT 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva kvinnors erfarenheter av möten 

med hälso- och sjukvården när de blivit utsatta för partnerrelaterat våld. Under 

analysen genererades tre kategorier och 10 underkategorier. Dessa presenteras i 

Tabell 1 och i löpande text med referenser. 

 

Tabell 1. Översikt för kategorier- och underkategorier 
Kategorier Underkategorier 

Att avslöja sin våldsutsatthet Rädslor 

Att få/inte få frågor om våld 

Det icke-vårdande mötet Att känna sig ignorerad och 

bortprioriterad 

Att känna skam och skuld 

Att bli bemött med negativa attityder 

Att förlora sin autonomi 

Bristande organisation i vården 

Det vårdande mötet Att bli sedd och hörd 

Att känna stöd 

Att skapa en god vårdrelation 

Att avslöja sin våldsutsatthet 

I denna kategori presenteras underkategorierna rädsla och att få/ inte få frågor om 

våld, ämnen förknippade med att avslöja sin våldsutsatthet i möten med hälso-och 

sjukvården.  

 

Rädslor 

I de granskade studierna berättade kvinnor om rädslor relaterade tillatt avslöja 

våldsutsatthet.Rädsla över vad partnern skulle göra med henne om han fick reda på 

att hon berättat för vårdpersonal(31) eller för att försäga sig om avslöjandet till 

partnern efter hemkomst från ett sjukvårdsbesök(32) beskrevs som orsaker till att 

inte avslöja våldet eller en bidragande anledning till rädsla efter att ha berättat om 
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våldet. En kvinna lade skulden på sig själv dåhon var rädd för vad som skulle hända 

om någon fick reda på vad hennes partner gjorde mot henne (33). 

 

Partners närvaro under vårdbesöket bidrog till att en kvinna var rädd för att berätta 

(34). Rädslan för att bli misstrodd (35), att partnern i väntrummet skulle höra och 

osäkerhet relaterat till personalens utbildning om våld (33) bidrog till att vissa 

kvinnor avstod från att avslöja utsattheten. En kvinna beskrev att hennes orsak till att 

inte berätta om våldet var att hon var rädd för att omgivningen skulle få reda på 

hennes situation (31). 

 

Att få/inte få frågor om våld 

Många kvinnor upplevde det positivt att bli frågade om sin hemsituation när de sökte 

vård (31-33, 36). En tyckte att det var hjälpsamt att hennes läkare, då hon sökte för 

posttraumatiskt stressyndrom, frågade om hon förstod att hon var en våldsutsatt 

kvinna (33). En annan beskrev sin läkare som djupgående som intresserade sig i och 

ställde frågor om bakgrunden till hennes problem (36). 

 

Kvinnor beskrev att anledningen till att de inte berättade om våldet var att 

vårdpersonalen aldrig frågade (31, 33-35, 37-38). En kvinna vittnade om att hon 

trodde att vårdpersonalen visste om situationen men att de cirkulerade runt frågan 

istället för att fråga rakt ut (33). Partnerns närvaro i vårdrummet bidrog till otrygghet 

gällande att få frågor om sin situation (39). Vissa kvinnor upplevde en chock över 

insikten av att de var offer för misshandel efter att ämnet berörts(31, 32). 

 

Det icke-vårdande mötet 

I denna kategori presenteras underkategorierna att känna sig ignorerad och 

bortprioriterad, skam och skuld, att bli bemött med negativa attityder, att förlora sin 

autonomi och bristande organisation i vården som bidragande faktorer till ett icke-

vårdande möte med hälso- och sjukvården.   

 

Att känna sig ignorerad och bortprioriterad 

Kvinnorna upplevde att det inte fanns någon plats för dem i vården (40), att 

personalen inte brydde sig (31, 38) och att annat prioriterades före dem (31, 37, 40). 

De fick inte den hjälp de behövde i mötet med vårdpersonalen (31, 34-35, 37). En 



12 
 

kvinna beskrev att hon inte blev behandlad som skadad (31). De kände att 

vårdpersonalen inte prioriterade kvinnor utsatta för våld, utan istället prioriterade 

somatiska sjukdomar och olycksoffer (37, 40). Detta illustrerades i en studie där 

vårdpersonalen trodde att en kvinna varit med om en olycka, när hon uppgav att hon 

blivit utsatt för våld av sin partner blev hon ombedd att vänta. Hon konstaterade då 

att hon hade fått högre prioritet om hon haft en allvarlig somatisk sjukdom eller blivit 

påkörd av en bil (37). En kvinna berättade att när hon sökte hjälp på akuten efter att 

ha blivit utsatt för partnerrelaterat våld sydde vårdpersonalen ihop henne, skrev ut 

henne och skickade hem henne till samma man. Detta ledde till att cykeln av 

misshandel inte bröts (31). En annan hävdade att för att få hjälp på akuten var man 

tvungen att ligga död (40).  

 

Kvinnor vittnade om negativa upplevelser relaterat till avslöjandet av våldet. En 

kvinnaberättade att vårdpersonalen sagt att hon inte förtjänade att bli slagen och 

sedan inte nämnt ämnet igen (38). Kvinnor som upplevde att de var oviktiga i 

vårdpersonalens ögon eller hade svårt att lita på dem berättade inte om sin situation 

(39). Även frånvaro av öppen dialog hindrade kvinnor att lita på vårdpersonalen (36). 

En kvinna kände besvikelse och isolering då läkaren förminskade hennes situation 

efter att hon avslöjat sin våldsutsatthet (35). En annan berättade att läkaren, efter att 

hon berättat om våld i hemmet, inte visade någon oro över att kvinnan blev slagen av 

sin sambo. Hon upplevde att detta validerade sambons beteende och sade att om 

någon hade uppmuntrat henne så hade hon lämnat relationen (31). Den fysiska 

vården av skador som sår och svullnader ansågs vara god, brister upplevdes i den 

emotionella vården (31, 34).  
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Enligt kvinnorna var oförmågan att komma till botten med deras egentliga problem 

ett hinder för känslan av bekräftelse och validering (31, 34-35, 37). Känslan av att ju 

sämre deras hälsa blev, desto mer osynligt blev vårdbehovet för hälso- och 

sjukvårdspersonalen beskrevs av kvinnorna (37). Att inte vårdpersonalenkom fram 

till vad som orsakat kvinnornas problem ledde till att det partnerrelaterade våldet 

inte uppmärksammades, vilket i sin tur gjorde att behovet av psykisk vård inte 

identifierades i mötet (34). En kvinna berättade att hon fick information om 

alkoholmissbruk men det bakomliggande problemet upptäcktes aldrig (35). 

Vårdpersonalen ställde entusiastiskt diagnoser och behandlade sjukdomar som var 

uppenbara utan att se bakgrunden till dessa. Detta ledde till upplevelsen att bli sedd, 

men inte hörd (31).  

 

Hur mycket tid som lades på mötet med varje kvinna påverkade deras upplevelser.  I 

en studie belystes känslan av att inte ha någon plats i hälso- och sjukvården genom 

att kvinnorna upplevde att de var i vägen, till besvär och slösadevårdpersonalens tid 

(40). En kvinnaberättade att hon inte ville kontakta sin läkare eftersom att hon inte 

ville slösa dennes tid (41). Kvinnor uppgav att vårdpersonal var stressad (39, 40) och 

att ville ha ut dem och fortsätta till nästa patient (31). Att inte vilja slösa på 

personalens tid bidrog till att de inte berättade (34). En kvinna uppgav att hon inte 

hade nog mycket tid med läkaren för att diskutera sina problem, att hon alltid visste 

att hon bara hade 15 minuter på sig (35). Att bli lämnad att vänta i korridoren (31) 

och den stressade vården ledde till att kvinnorna inte upplevde sig sedda och hörda i 

olika vårdsituationer (37).  

 

Att känna skam och skuld 

Känslor av skam och skuld samt upplevelser att bli dömd och stigmatiserad av 

vårdpersonal återkom i många möten med hälso-och sjukvårdspersonal. Negativa 

attityder hos vårdpersonalen då kvinnan inte var kapabel att lämna ett våldsamt 

förhållande ledde till skam- och skuldbeläggning (34, 37). Att berätta om våld var i 

flera studier kopplat till upplevelser av skam och skuld (32, 35, 41). Kvinnor som 

kände att de blev skuldbelagda för misshandeln avslöjade inte våldet(34, 39). Skam 

över situationen kunde också leda till att kvinnorna inte berättade (33). Frågor om 

hur en kvinna hamnat i en relation där hon blev utsatt för våld ledde till att hon 

kände skam, skuld och till en negativ självbild (35).   
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Vissa kvinnor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen lade skulden för 

misshandeln på dem, vilket ledde till att kvinnorna tog avstånd från vården och 

därmed minskade möjligheterna till att få stöd (34). Att avslöja våldet kunde förutom 

känslan av skuld för misshandeln innebära skuld för att kvinnan lade en tung börda 

på läkaren (31) och skam då läkaren blev upprörd för att inte ha upptäckt 

våldssituationen tidigare (32). Att berätta kunde leda till att vårdpersonalen inte 

gjorde något eller att de tog partnerns parti genom att fråga vad kvinnan gjort för att 

förtjäna våldet(31). När den fysiska vården utfördes på ett avståndstagande och 

oengagerat sätt ökade sårbarheten och kvinnorna kände sig skamsna och kränkta i 

vårdsituationen. En kvinna som blivit grovt fysiskt misshandlad och våldtagen av sin 

partner upplevde att hon blev behandlad som att hon hade en smittsam sjukdom och 

att vårdpersonalen tog avstånd från henne (34). 

 

Att bli bemött med negativa attityder 

Vårdpersonalens attityder och respons ledde till negativa känsloupplevelser (31, 34, 

36, 37). En kvinna delgav att hon hörde nedvärderande kommentarer från 

vårdpersonalen när hon väntade på vård vilket påverkade hennes självbild negativt 

(34). Att stigmatiseras (31, 34), bli satt i ett fack (34) och upplevelser av att 

vårdpersonalen såg ner på kvinnornapå grund av missbruk, klass eller involvering i 

en våldsam relation nämndes (36). En kvinna vittnade om att sjuksköterskan skrikit, 

frågat om hon var knäpp och vad det var med henne (37).  

 

En studie beskrev att vårdpersonalens attityd mot kvinnor som berättade om våld 

kunde leda till att kvinnorna kände sig brutaliserade, förödmjukade och bestraffade 

(37). Att vårdpersonalen var likgiltig, saknade tålamod och hade ovänlig attityd ledde 

till en negativ vårdrelation. En kvinna berättade om ett kyligt bemötande där 

vårdpersonalen inte försökte förstå hennes situation (40). Hälso- och 

sjukvårdspersonalen betedde sig som om de läste en bok och gav ingen respons i 

mötet med en kvinna(31). Mötet med vårdpersonalen ledde för enkvinna till att hon 

kände sig arg och förödmjukad och därför inte ville återvända till sjukhuset. En 

annan vittnade om att olika behandlingar gavs beroende på om fallet skulle upp i 

rätten eller inte (37). Flera kvinnor mottog ett icke-empatiskt bemötande av 

vårdpersonal (31, 34, 40).   
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Brist på empati ledde till negativa effekter på självuppfattningen eller att en kvinna 

som talat sanning om sin situation började ljuga (34). Erfarenhet av att inte läkaren 

förstod vad kvinnan ville, varför hon stannade kvar hos sin partner eller att 

personalen inte kunde sätta sig in i kvinnans situation togs upp (31). Kvinnor uppgav 

att de var observanta på personalens kroppsspråk och tolkade kritik genom 

iakttagelser, den icke verbala kommunikationen kunde få dem att känna sig dömda 

(37). Avsaknad av stöd (34) och en förändring av en varm och omhändertagande 

vårdrelation till det sämre efter att kvinnan inte lämnade sin partner beskrevs(37).  

 

Att förlora sin autonomi 

En känsla som återkom under mötet med hälso- och sjukvårdspersonal var rädsla för 

förlorad autonomi. Kvinnorna kände sig kontrollerade av vårdpersonalen (31, 40), 

upplevde att de blev pressade till att anmäla sin partner (31, 36) eller att kontrollen 

över vården försvann (40).Hälso- och sjukvårdspersonalens envishet med att pressa 

kvinnor som utsatts för partnerrelaterat våld till att anmäla ledde till att kvinnornas 

säkerhet äventyrades (36). En kvinna förklarade behovet av att själv ha kontroll över 

sin egen vård genom att belysa att hon hemma blev kontrollerad av sin partner och 

därför inte behövde ytterligare en person som bestämde över hennes handlingar (31). 

 

Bristande organisation i vården 

Negativa upplevelser kunde grundas i bristande uppföljning (40), bristfällig 

informationsöverföring mellan vårdpersonal så att kvinnornatvingades att upprepa 

sin historia (41) eller att de fick träffa olika vårdpersonal vid varje besök (35, 41). En 

kvinna beskrev att hon skrämdes av bokningssystemet, då hon blev tvungen att 

specificera varför hon ville träffa en viss läkare vid tidsbokning och då 

tvingadesförklara sin situation till flera personer (35). En annan uppgav att det blev 

monotont att prata om samma sak om och om igen då hon redan hade gått igenom 

situationen så många gånger i sitt eget huvud (41). En känsla av isolering togs upp 

som följd av bristande kontinuitet (35). Klagomål på att dålig (40) eller ingen (39) 

information gavs beskrevs i studierna.
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Det vårdande mötet 

I denna kategori tas underkategorierna att bli sedd och hörd, att känna stöd och att 

skapa en god vårdrelation upp. Dessa faktorer ledde enligt analysen till upplevelsen 

av ett vårdande möte med hälso- och sjukvården.  

 

Att bli sedd och hörd 

Till att bli sedd och hörd hör positiva upplevelser av validering och bekräftelse. 

Validering av kvinnornas tankar och känslor ledde till minskad skam och skuld (32, 

37, 41). Bekräftelse av misshandel från hälso- och sjukvårdspersonal ledde till 

identifikation av misshandeln och att kvinnan fick insikt i att hon var ett våldsoffer 

(33, 34). Vårdpersonal hade identifierat en kvinna som ett offer för våld genom att 

uppmärksamma tecken på misshandel under en fysiologisk undersökning och sagt till 

kvinnan att de inte kunde låta henne gå. Då upplevdes personalen som vänlig och 

kvinnan uppgav att hon aldrig skulle glömma denna vårdpersonal(33).  

 

Positiva erfarenheter av känslor som lättnad (32, 33), tacksamhet över att läkaren 

satte ord på situationen, hopp och lugn togs upp som följd efter att ha avslöjat 

misshandeln (34). Att skammen minskade (33), erfarenheter av att vårdpersonalen 

brydde sig (32, 41) och att de gav kvinnan tid att bearbeta situationen beskrevs (35). 

Avslöjandet var för en kvinna en början till att bli redo för förändring (32). En annan 

kvinna upplevde det som skönt att få bekräftat att felet inte låg hos henne utan hos 

partnern (41). Vissa kvinnor beskrev att bekräftande ord eller handlingar hjälpte dem 

att förstå att de kunde lämna den våldsutövande partnern(33). Att höra att hon inte 

förtjänade att behandlas som hon gjorde var avgörande för en kvinna (36). Att 

vårdpersonalen pratat med kvinnan som om hon var vem som helst och inte ett 

våldsoffer upplevdes som positivt (35). 

 

Studier redovisade upplevelser av empatiskt bemötande (34, 37). För en kvinna ledde 

att bli bemött på detta sätt till att hon kunde omidentifiera sig själv efter att ha 

avslöjat våldsutsattheten (34). När vårdpersonalen lyssnade kändes det som om de 

förstod kvinnornas situation (34, 36). Att läkaren kompletterade lyssnandet med 

passande beröring bidrog till upplevelsen av ett empatiskt bemötande (37).Det 

upplevdes som positivt att hälso-och sjukvårdspersonal visade envishet på ett sätt 

som respekterade kvinnans gränser och önskningar (36). 
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Att känna stöd 

Upplevelser av stöd från hälso-och sjukvårdspersonal var viktigt relaterat till ett 

vårdande möte. Kände kvinnorna stöd från vårdpersonalen ledde det till egenmakt, 

insikt i den egna förmågan att påverka sin hemsituation (34). När en kvinna förstod 

att våldet var uppenbart fann hon styrkan att lämna sin partner (33). Då 

vårdpersonalen var på samma känslomässiga plan som kvinnan grundades 

tillräckligt med tillit och stöd i vårdrelationen för att hon skulle lämna sin 

våldsutövande partner (36). En kvinna beskrev att vårdpersonalen stärkte och stödde 

henne vilket bidrog till att hon tog kontrollen över hennes liv (37). 

 

Att skapa en god vårdrelation 

Hur vårdpersonalen hanterade möten med våldsutsatta kvinnor hade möjlighet att 

förbättra eller försämra deras hälsotillstånd (37). Att ha fått hjälp med det praktiska 

när de skulle lämna sin partner (35, 41), kompetent och grundlig hälso-och 

sjukvårdspersonal som tog reda på bakgrunden till problemen var positiva 

erfarenheter. Bevarande av sekretess och visad vilja att intressera sig för patienten 

ledde till att kvinnor litade på vårdpersonalen. Sekretess bidrog till en känsla av 

kontroll över situationen (36). Det faktum att läkaren höll sitt löfte och inte 

rapporterade vidare om våldet gjorde att en kvinna kände sig trygg, hon upplevde det 

som om läkaren höll henne vid liv (33).  

 

Tillit belystes som en bidragande faktor till skapandet av en god vårdrelation. När 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna, svara på frågor och sitta ner ledde det till ökad 

tillit och en känsla av att den brydde sig (36). Vårdpersonal med ostressad 

framtoning (39) och som gav kvinnan tid att jobba sig igenom problemen 

uppskattades (35).  

 

Den goda vårdrelationen ledde i många fall till att mötet upplevdes som vårdande. 

Relationen kunde bland annat skapas genom att patienterna fick träffa samma läkare 

flera gånger. Kontinuitet ledde till att vårdpersonalen visste om problemet (38, 39). 

Läkaren kände på grund av de upprepade besöken kvinnans kropp väl och kunde 

inleda diskussion om våld flera gånger (36).   
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Kvinnor uppskattade personal som höll kontakten (36, 41) och följde upp besöket via 

telefon eller genom att boka en ny tid. Att de önskade att träffa kvinnan regelbundet 

(35), engagerade sig på ett personligt plan och var tillgängliga hade en positiv 

inverkan på vård mötet. En kvinna beskrev sin läkare som familjär eftersom att 

läkaren kände till hennes historia och kvinnan litade därför inte på någon annan 

vårdpersonal (36). Dokumentation togs också upp som en bidragande faktor till tillit 

(33).   

 

Verbal och icke-verbal kommunikation berördes relaterat till vårdrelationen. Kvinnor 

beskrev det som positivt att träffa läkare som hade ett leende på läpparna (36, 38). 

Beröring ansågs vara positivt, det ledde till sympati, känslan att vara värd något (33)  

och till att läkaren upplevdes som en älskvärd person (36). En god konversation där 

läkaren lät kvinnan veta att han fanns där om hon behövde prata (38), samtalade om 

medicinsk problematik och svarade på frågor istället för att gömma eventuella 

problem beskrevs. Igenkänning i form av att vårdgivaren delade med sig av sina egna 

känslor eller hade en dotter i en liknande situation resulterade i en god vårdrelation. 

En öppen dialog där man pratade om partnerrelaterat våld värdesattes och ledde till 

att en tillitsfull relation till hälso- och sjukvårdspersonalen skapades (36). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Det vetenskapliga omvårdnadsperspektivet har flera nivåer och fokuserar inte bara 

på siffor utan även upplevelser, händelser, processer och relationer (27, s 52). Till 

denna litteraturstudie har kvalitativa empiriska studier analyserats för att beskriva 

kvinnors erfarenheter av mötet med hälso- och sjukvården när de blivit utsatta för 

partnerrelaterat våld.  

 

Kvalitativa och kvantitativa empiriska studier kan användas till en litteraturstudie.  

Kvantitativa empiriska studier undersöker förekomst och prevalens medan 

kvalitativa studier syftar till att beskriva, förklara och fördjupa förståelsen för 

människors upplevelser och erfarenheter(27, s 52). Syftet med denna litteraturstudie 

var att beskriva kvinnors erfarenheter av möten med hälso- och sjukvården när de 

blivit utsatta för partnerrelaterat våld och därför valdes kvalitativa empiriska studier.  
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Urvalsstudier söktes i fem olika databaser med de primära sökorden 

”domesticviolence”, ”IPV”, ”women”, ”health”, ”healthcare”, ”nurs*” och 

”experience*”. ”Nurs*” och ”experience*” trunkerades för att få olika böjningar av 

orden. Trunkering kan med fördel användas för att inte en sökning till varje ordform 

ska behöva genomföras(42, s 68). Domesticviolence är ett samlingsnamn på våld som 

utförs i hemmet. Då MeSH termen spousal abuse inte genererade tillräckligt med 

studier valde författarna att istället använda sig av domesticviolence och utesluta de 

studier som inte riktade sig mot partnerrelaterat våld. Sökningarna som redovisas i 

söktabellen (bilaga 1) var de som genererade kvalitativa empiriska studier och 

användes i det slutgiltiga urvalet. Sökningar utförda i databaserna PsykInfo och 

SocIndex redovisas inte då dessa inte gav resultat som var relevant för 

litteraturstudiens syfte och artiklar som passade syftet hade tidigare tagits från 

Cinahl eller PubMed.  

 

För att minska antalet irrelevanta träffar under sökningen användes avgränsningar. 

Peer reviewed användes vid alla sökningar. Det innebär att artikeln granskats av en 

expert inom området som forskningen utförts i (27, s 90). Peer reviewed används för 

att fånga upp artiklar som publicerats i en vetenskaplig tidskrift, detta garanterar 

dock inte kvalitén (42, s 76). Studierna kvalitetsgranskades enskilt av båda 

författarna för att säkra kvalitén.  

 

Avgränsning till empiriska kvalitativa studier i de länder som WHO klassade som 

höginkomstländer gjordes (4).  Eftersom att denna studie skulle vara relevant för 

sjukvård i Sverige valdes länder med liknade lagar, regler och sociala förutsättningar 

för att lättare kunna applicera fynden till hälso- och sjukvården. De 11 studier som 

ingår i urvalet utesluter inte kvinnor med olika etnisk bakgrund, ålder, religion eller 

social status och författarna anser därför att resultatet ger en mångfacetterad blid av 

olika kvinnors upplevelser, trots att länderna där urvalsstudierna utfördes är 

begränsade. Bland urvalsstudierna finns två artiklar där delar av studierna inte rör 

hälso- och sjukvårdspersonalens arbete. Dessa delar uteslöts vid innehållsanalysen, 

därför anser författarna att de inte haft påverkan på resultatet.  
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Av hänsyn till författarnas språkkunskaper valdes artiklar skrivna på engelska då 

bristande kunskaper i språk och metodik kan skapa svårigheter med förståelse och 

rättvisa bedömningar av studiernas innehåll. Detta kan leda till feltolkningar och 

etiskt felaktiga beskrivningar av populationer (29, s 86).   

 

Författarna av denna litteraturstudie ansåg att det var av största vikt att alla studier 

som inkluderades i urvalet var etiskt granskade. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani(27, s 44) består etik av värderingar med ett humanistiskt förhållningssätt 

där människan ses som en fri individ med egna val. Eftersom att våldsutsatta kvinnor 

ofta lever i relationer där de blir kontrollerade av sina partners är det enligt 

författarna av denna litteraturstudie extra viktigt att de är införstådda i att det är 

deras eget val att delta i studierna och att de kan avbryta studien när de vill. Detta 

beskrivs enligt Kjellström genom autonomiprincipen som belyser alla människors 

rätt att bestämma över sina egna liv. Det är vid forskning viktigt att ha kunskap om 

egna normer och värderingar (29, s 70-72). Författarna har presenterat resultatet på 

en beskrivande nivå utan egna omtolkningar av de valda studiernas resultat.  

 

Under sökning, kvalitetsgranskning och analys arbetade författarna parallellt för att 

sedan tillsammans diskutera och jämföra de fynd som gjordes. Sättet att arbeta 

parallellt för att sedan jämföra respektive författares fynd ansågs öka trovärdigheten 

och tillförlitligheten av resultatet. 

Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie belyser faktorer som avgör om kvinnor utsatta 

för partnerrelaterat våld upplever mötet med vården som vårdande eller inte, samt 

ämnen som har inverkan på avslöjande av våldsutsatthet.  

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor var positivt inställda till att få frågor om 

våld men att de sällan blev tillfrågade. Enligt Mork, Andersen och Taket (43) önskade 

kvinnorna att vårdpersonalen skulle ställa frågor då de ville ha hjälp men inte 

förmådde att fråga efter hjälpen själva. I en studie av Wendt och Enander (44) 

beskrev kvinnor att vårdpersonalen missade tillfällen att ta upp ämnet då de ställde 

för få frågor och inte bad kvinnorna utveckla sina svar. Enligt Nelson, Bougatsos och 

Blazin(45) bidrog screening av våld sominnebar att rutinfrågor besvarades, till att fler 

offer avslöjade sin situation.   
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Detta styrker resultatet av denna litteraturstudie som vittnar om att få frågor ökar 

chansen till ett avslöjande. Enligt Miller et al (46) bidrar screening till att vården ses 

som en säker plats. En slutsats av detta är att rutinfrågor skulle kunna minska rädsla 

gällande avslöjande av våldsutsatthet. Samma studie belyser dock förlust av privatliv, 

oro för mer våld, rädsla för att bli dömd av vårdpersonal, emotionell stress och 

ledsamhet som negativa upplevelser av att bli frågad om våld. Författarna av denna 

litteraturstudie anser att vårdpersonal bör ha detta i åtanke.   

Enligt resultatet av denna litteraturstudie kan negativa attityder leda till ett icke 

vårdande möte. Det styrks i Eriksson och Svedlunds studie (47) genom att ett sådant 

bemötande ledde till känslan av att bli sparkad på då man redan låg ner. Enligt 

Haldorsdottir och Hamrin (48) ledde vårdpersonals negativa attityder till att 

patienterna kände sig obekväma. En känsla av förlorad kontroll över sin egen vård 

och förlorad autonomi beskrevs av kvinnorna i denna litteraturstudie och styrks i 

Haldorsdottir och Hamrins (48) studie där patienter beskrev minskat självförtroende 

och känsla av kontrollförlust som effekter av ett icke vårdande mötet. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är av största vikt att vårdpersonalen är medveten 

om hur deras bemötande påverkar kvinnorna då deras attityd kan bidra till en ökad 

känsla av utsatthet.  

Ett icke vårdande möte leder enligt litteraturstudiens resultat ofta till känslor av 

skam och skuld. Enligt Lazare(49) bidrar sårbarheten och känslan av att vara i det 

underläge som att söka vård innebär till ökad risk för skam. Detsamma gäller då 

kvinnan måste blotta sin kropp eller avslöja personlig information i samband med 

vårdmötet. Samma studie belyser att skam kan undvikas genom att vårdpersonal är 

medvetna om patientens sårbarhet och skapandet av en tillitsfull vårdrelation. Att 

patienten förstår att hon vågar blotta sig för personalen värdesätts och respekteras 

vilket kan lätta skammen. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det är viktigt 

att sjuksköterskan försöker förstå om kvinnorna upplever skam och skuld för att 

kunna ge dem tröst.   

Att behöva kämpa för att bli sedd och bekräftad visades i denna litteraturstudies 

resultat vilket styrks av en annan studie. Där deltog patienter som varit missnöjda 

med sina möten med hälso- och sjukvården, de beskrev att de fick kämpa för att få 

vård trots att de redan kände sig små och maktlösa. De upplevde att de inte blev 

lyssnade på, tagna seriöst och möttes med ignorans (47).   
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Enligt Wiman och Wikblad (50) ledde en omänsklighet och okänslighet till att vård 

mötet upplevdes som icke vårdande. Omänskligheten beskrevs som den svåraste 

formen av icke vårdande handlingar. En annan studie beskrev avsaknaden av 

mänsklighet genom att de upplevde att vårdpersonalen såg dem som maskiner 

istället för människor (48). Liknande brist på empatiskt bemötande vittnade 

kvinnorna i denna litteraturstudies resultat om. Tidspress och upplevelsen av 

stressad personal bidrog till att kvinnor inte kände sig sedda och hörda. Enligt Mork, 

Andersen och Taket (43)ledde stressad vårdpersonal till en icke stöttande miljö och 

det resulterade i att kvinnorna mest troligt inte anförtrodde sig till vårdpersonalen. 

Känner sig kvinnorna sedda och hörda upplevs mötet med vården enligt denna 

litteraturstudie som vårdande. Detta uppnåddes enligt Eriksson och Svedlund (47) 

och i enighet med denna litteraturstudies resultat genom att kvinnanbekräftades av 

vårdpersonalen. Att vara närvarande i lyssnandet till patienten bidrog enligt Wiman 

och Wikblad (50) till att patienter kände sig sedda och hörda. Haldorsdottir och 

Hamrin (48) beskrev att känslan uppnåddes genom visad kompetens och medkänsla. 

En slutsats av litteraturstudiens resultat är att det för ett vårdande möte krävs att 

fokus läggs på att se kvinnorna som enskilda individer istället för att endast se 

skadorna de söker för.  

Bristande organisation i vården ledde enligt denna litteraturstudies resultat till att en 

god vårdrelation inte skapades. Eriksson och Svedlund (47) styrker detta genom att 

belysa negativa upplevelser av bristande kontinuitet i läkarkontakten. Enligt Bacchus, 

Mezey och Bewley(51) tog kvinnor upp att bristande kontinuitet verkat som ett hinder 

för tillit. Negativa upplevelser av bristande sekretess beskrevs i Wendts (44 , s 77) 

studie genom att patientens journal lämnats ut till partnern.Att skapa goda 

vårdrelationer var enligt denna litteraturstudie en viktig beståndsdel i ett vårdande 

möte. Tillit återkom som en viktig faktor för att en god relation skulle bildas. Enligt 

Eriksson och Svedlund (47) bidrog ett genuint omhändertagande, tillräckligt med 

information och öppen kommunikation till tillit. Wiman och Wikblad (50) belyser att 

vara dedikerad och insatt i patientens problem som viktiga beståndsdelar. Enligt 

Haldorsdottiroch Hamrin (48) leder att kunna lita på att vårdpersonal har kunskap 

och vet vad de gör till trygghet. Av detta drar författarna av denna litteraturstudie 

slutsatsen att åtgärder bör vidtas för att kvinnorna ska få träffa samma hälso- och 

sjukvårdspersonal i så hög utsträckning som möjligt då detta främjar en känsla av 

trygghet.  
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Att känna stöd belystes i denna litteraturstudie i relation till ett vårdande möte. 

Enligt Eriksson och Svedlund (47) leder ett bra bemötande till en känsla av stöd. För 

att förmedla stöd ska personalen enligt Wiman och Wikblad (50) aktivt jobba för att 

stärka patientens värdighet i situationen. Denna litteraturstudie tar upp egenmakt 

som ett resultat av att ha mottagit stöd från vårdpersonal, detta styrks i 

Haldorsdottiroch Hamrins (48) studie där effekten av ett vårdande möte ledde till 

egenmakt.  

Partnerrelaterat våld är ett samhällsproblem med kön som största riskfaktor (52). 

Sjuksköterskor förknippade enligt Sundborg et al (53) våldsutövande med alkohol 

och droger, att männen förlorade kontrollen. De flesta sjuksköterskorna som deltog i 

studien ansåg sig ha otillräcklig kunskap om hur de skulle tillhandahålla vård till 

personer utsatta för partnerrelaterat våld och uttryckte en vilja att utbilda sig. De såg 

flera hinder med att ta upp ämnet våld med patienterna vilket medförde att många 

inte gjorde det.  Av detta kan slutsatsen dras att utbildning av vårdpersonal behövs 

både för att slå hål på fördomar gällande våldsutsatthet och för att vårdpersonal ska 

våga ta upp ämnet. 

Enligt Scheffer Lindgrens (54) avhandling om mäns våld mot kvinnor är 

maktövertaget de våldsutövande männen har över kvinnorna, som ofta innebär att 

kvinnorna blir kontrollerade av männen, i kombination med de emotionella banden 

som finns mellan parterna bidragande orsaker till att kvinnor inte anmäler 

partnerrelaterat våld. Våldet har normaliserats, blivit en del av vardagen och kvinnan 

förstår inte att hon är ett våldsoffer. Kvinnor beskrivs ofta som underordnade män i 

samhället. Synen på kön i Sverige har inverkan på rättssystemet. Det belystes i 

avhandlingen genom granskning av våldtäktsbrott där skulden lades på kvinnan och 

fokus var att fråga om hennes alkoholvanor, sexvanor med mera istället för att 

granska den våldsutövande mannens vanor. Det finns en norm i samhället av att 

mäns dominans över kvinnor är normalt. Av detta drar författarna av denna 

litteraturstudie slutsatsen att vetskapen gällande samhällets och rättsväsendets syn 

på våldsoffer leder till att kvinnor kan ha bristande tillit till samhällets skyddsnät. 

Detta kombinerat med att våldet normaliserats i kvinnornas ögon är viktiga faktorer 

som leder till underrapportering av våld mot kvinnor, vilket är ett stort 

folkhälsoproblem. Det är därför viktigt att mäns våld mot kvinnor kontinuerligt 

belyses i samhällsdebatten.  
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Som helhet visar litteraturstudiens resultat att kvinnor som utsätts för 

partnerrelaterat våld beskriver möten med sjukvården som av både vårdande och 

icke vårdande karaktär. I en studie av Haldersdottir och Hamrin (48) beskrivs det 

icke vårdande mötet som bestående av vårdpersonal som var 

inkompetent,ointresserad, respektlös, inte såg patienten som en enskild individoch 

saknade förmågan att skapa god kommunikation. Patienterna kände sig avvisade och 

nedbrutna när de lämnade sjukvården och ingen vårdrelation bildades. Ett vårdande 

möte uppnås genom vårdpersonal som är kompetent, genuint bryr sig, respekterar 

patienten som en person, är positiv och visar öppenhet. När patienten litade på 

vårdpersonalen och en relation bildades upplevdes vårdpersonalen som vårdande. En 

slutsats av litteraturstudiens resultat är att kvinnorna lever i en mycket utsatt och 

sårbar situation då de är misshandlade av sina partners samtidigt som de riskerar att 

utsättas för icke-vårdande möten. Detta utgör en risk att de utsätts för vårdlidande. 

Eriksson (55 , s 86-92) skriver att om möten av icke vårdande karaktär dominerar 

finns risk för vårdlidande som innebär att patienten upplever att värdigheten kränks, 

att den inte får den vård den behöver, känner sig dömd, straffad eller maktlös. 

Vårdlidande kan undvikas eller lindras genom skapandet av en kultur inom vården 

där patienten känner sig välkommen, respekterad och upplever att den mottar god 

vård. Det är viktigt att inte patientens värdighet kränks och att inte vårdgivaren 

missbrukar sin maktposition. Det är små faktorer som att visa medlidande genom 

beröring, skratta tillsammans, ärlighet och att förmedla att man finns där för 

patienten som kan leda till att den vårdande kulturen bildas. Av detta drar författarna 

slutsatsen att vårdpersonal bör bemöta kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat 

våld på ett öppet och sympatiskt sätt där kvinnan känner sig trygg och respekterad 

för att en god vårdrelation ska skapas och vårdlidande undvikas.  
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KONKLUSION 

Resultatet av denna litteraturstudie visaratt kvinnors möten med vården efter att de 

utsatts för partnerrelaterat våld domineras av icke vårdande karaktär. Ett icke 

vårdande möte kan leda till ökat vårdlidande för de våldsutsatta kvinnorna. Lidande 

undviks genom att kvinnorna känner sig respekterade, välkomna och mottar god 

vård.Sjuksköterskor strävar efter ett vårdande möte. Kunskap om upplevelser av 

vårdpersonal ur en våldsutsatt kvinnas perspektiv kan enligt författarna av denna 

litteraturstudie bidra till att personal kan dra lärdom av de faktorer som bidrog till ett 

vårdande respektive icke vårdande möte och främja bra bemötande. 

Det skulle vara intressant med nya studier i detta ämne efter att den nationella 

handlingsplanen med målet att mäns våld emot kvinnor ska upphöra har 

implementerats. Det finns mycket forskning som gäller kvinnor som utsätts för 

partnerrelaterat våld men mindre gällande män som utsätts för våld av en kvinnlig 

partner och våldsutsatthet i en samkönad partnerrelation.  
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Abercrombie P, 

Caspers N,  

Love C, 
Bronstone A. 
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USA 

 

How health 
care 
providershel

p battered 
women: The 
survivor's 
perspective 
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kvinnors, som 
varit utsatta 

för våld i nära 
relationers 
perspektiv,bes
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hjälpte dem i 
mötet med 
vården att 
förbättra 
deras situation 
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av misshandel 
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utelämnande 
till vårdgivare 
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hjälp 
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exkluderades senare. De 
erbjöds 100 dollar för att 
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att delta var att deltagarna 
måste vara 18 år och 

äldre, engelsktalande, 
utsatts för fysiskt våld av 
en partner, inte längre 
involverade i ett våldsamt 
förhållande, att säkerhet 
inte riskerades genom 
deltagande, att de kunde 

redogöra för ett möte med 
vårdgivare. Totalt deltog 
25 kvinnor i studien. Ålder 

på kvinnorna var 18 år och 
äldre.  
 

En kvalitativ studie 
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med semi-

strukturerade 
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Intervjuerna 
genomfördes av 
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bakgrund i hälso- och 
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groundedtheory. 
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Seen but not 
heard: 
Battered 

women’s 
perceptions 
of the ED 

experience  

 

Att beskriva 
misshandlade 
kvinnors syn 

på sitt möte 
med 
akutvården. 

Kvinnor som varit utsatta 
för fysiskt våld av sin 
partner rekryterades till 
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kvinnoskyddsföreningar i 
New Jersey-New York 

området. En förfrågan om 
deltagande skickades till 8 
olika centrum. Totalt 
deltog 5 kvinnor i åldrarna 
22-36 år.  
 

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
ansats användes. 

Kvinnorna 
intervjuades i 60-90 
minuter individuellt 

med semi-
strukturerade 
intervjuer som 
innehöll undersökande 
frågor.  

Identifierade teman 
inkluderade kvinnornas 
känslor under besöket, 

upplevelser av att 
vårdpersonalen inte 
förstår misshandel, 

tillfredsställande fysisk 
behandling versus 
missnöje med hur frågan 
om övergrepp hanteras. 
Bakom svårigheten att 
avslöja misshandel fanns 
rädsla, skam, och brist 

på resurser. 

Hög 

Battaglia T. A,  

Finley E,  

LiebschutzJ.M.  
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USA 

 

Survivors of 
intimate 
partner 
violence 

speak out; 
Trust in the 
patient-
provider 
relationship  

 

Att identifiera 
egenskaper 
som 
underlättar 

förtroende för 
relationen 
mellan 
vårdare och 
patienter som 

överlevt våld i 
parrelationer. 

Deltagare till studien 
rekryterades genom 
statligt baserade 
rådgivningsgrupper och 

skyddsprogram för kvinnor 
utsatta för våld i hemmet, 
genom personal och 
respons på flygblad som 
delades ut. 

Behörighetskrav för att 
delta i studien var; 

kvinnligt kön, kunskaper i 
att tala engelska, ålder 
mellan 18 och 64 år och 
ha varit i ett förhållande, 
under de 3 senaste åren, 
där våld förekommit. 

Totalt deltog 27 kvinnor. 
Alla deltagare 

kompenserades med 25 
dollar. 
 

Semistrukturerade, 
öppna intervjuer 
genomfördes för att 
framkalla deltagarnas 

föreställningar och 
attityder om 
förtroende för 
interaktioner med 
vårdgivare. 

Groundedtheory 
användes för analysen 

av patienternas 
berättelser. 

Fem dimensioner av 
vårdgivarens beteende 
som var unikt viktiga för 
utvecklingen av 

förtroende för dessa IPV 
överlevande 
identifierades. Dessa var 
kommunikation om 
övergrepp, professionell 

kompetens 
hosvårdgivaren, klinikers 

utövande, omsorg och 
emotionell jämställdhet.  
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Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
 

Chang J,  

Decker M,  

Moracco K,  

Martin S,  

Petersen R,  

Frasier P. 

2005 

Irland 

Asking about 

intimate 
partner 
violence: 

advice from 
female 
survivors to 
health care 

providers  

 

Att identifiera vilka 

råd kvinnor som 
har blivit utsatta 
för våld i 

parrelationer skulle 
ge vårdgivare om 
hur man frågar om 
våld i parrelationer 

samt diskuterar 
svårigheterna 
relaterade till 
detta. 

Ett strategiskt urval 

användes och 
deltagare värvades 
genom samarbete 

med program för 
partnerrelaterat våld. 
Totalt deltog 41 
kvinnor i studien i 

åldrarna 22-77 år med 
en medelålder på 37 
år. 

En kvalitativ, 

deskriptiv studie. 
Intervjuer 
genomfördes med 41 

kvinnor i 4 
fokusgrupper, antal i 
varje fokusgrupp 
redovisades ej. Varje 

intervju spelades in 
och varade 1-1,5 h. 
Varje grupp fick två 
frågor för att 
stimulera till 
diskussion.Samlad 

data analyserades 
med kvalitativ 
analysmetod och 
dataprogrametAtlas.ti
. 

Kvinnorna i studien utgick 

från egna erfarenheter av 
vård och 
rekommenderade att 

hälso- och 
sjukvårdspersonal ger en 
anledning till varför de 
frågar om våld i 

parrelationer, skapa en 
atmosfär av trygghet och 
stöd, ge information, stöd 
och tillgång till resurser 
oavsett om kvinnan 
avslöjar våld i hemmet 

samt visa att det är mer 
än ett screening test för 
att diagnostisera ett 
patologiskt tillstånd. 

Hög 

Tower M, 

Mcmurray A, 

Rowe J, 

Wallis M. 

2006 

Australien 

 

Domestic 

violence, 
health and 
health care: 
Women’s 

accounts of 
their 

experiences  

Syftet med studien 

är att utöka 
kunskapen om de 
hälsofrågor som 
finns hos kvinnor 

som utsatts för 
våld i hemmet 

genom kvinnornas 
egen uppfattning 
av hälsa, detta för 
att problematisera 
den nuvarande 
vården och skapa 
en mer 

kvinnocentrerad 

utgångspunkt för 
hälso- och 
sjukvården. 

Nio kvinnor 

rekryterades till 
studien genom 3 olika 
organisationer för 
utsatta kvinnor. Ett 

strategiskt urval 
användes för 

rekryteringar. Alla 
kvinnorna som deltog i 
studien hade lämnat 
sina våldsamma 
förhållanden när 
studien började. 
Kvinnorna som deltog 

var i ålder 29-45 år 

gamla. 

En kvalitativ studie 

med en berättande 
analys av nio 
intervjuer. Kvinnorna 
intervjuades enskilt 

och varje kvinna 
intervjuades 2 

gånger. Intervjuerna 
varade mellan 60-150 
minuter. Datan 
analyserades med 
Emdens (1998) och 
Stevens (1993) 
metoder för narrativ 

analys. 

I vårdsituationen kände 

kvinnorna att de fick dåligt 
och fel bemötande. De 
kände sig ignorerade, 
stigmatiserade och 

skuldbelagda av 
vårdpersonalen. De fick 

också en känsla av att det 
ansågs att de inte 
förtjänade den vård de 
fick. 
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Bradbury-Jones 

C,  

Duncan F,  

Kroll T,  

Moy M,  

Taylor J. 

2011 

Skottland 

Improving 

the health 
care of 
women living 

with 
domestic 
abuse  

 

Att utforska 

erfarenheter 
hos kvinnor 
som lever 

med våld i 
hemmet i 
förhållande till 
primärvården. 

Kvinnor söktes till studien 

genom en 
hjälporganisation för 
utsatta kvinnor och ett 

strategiskt urval användes. 
Kriterierna för att få delta i 
studien var; de måste ha 
upplevt misshandel i 

hemmet och bo i skyddat 
boende eller annat boende 
separat från den 
misshandlande partnern. 
Totalt deltog 17 kvinnor. 
Åldern på deltagarna 

redovisas inte. 
 

En kvalitativ studie 

med 
semistrukturerade 
intervjuer som 

analyserades med 
hjälp av Ritchie och 
Spencers ramverk 
som huvudinflytande 

för dataanalysen. 
Intervjuerna spelades 
in med deltagarnas 
samtycke.  

Tre teman som var 

kopplade till kvinnornas 
vårdupplevelser kom 
fram i studien. 

Systembaserade -, 
sociala- och psykologiska 
problem. Dålig 
kommunikation mellan 

yrkesgrupper, låg 
självkänsla och rädsla för 
stigmatisering gör det 
svårt för kvinnor att 
avslöja misshandel. 

Hög 

Narula A,  

Agarwal G,  

McCarthy L.  

2012 

England 

 

Intimate 
partner 
violence: 
patients’ 

experiences 
and 
perceptions 
in family 

practice 

Att förstå hur 
kvinnor 
drabbade av 
våld i 

parrelationer 
uppfattade 
vården av 
deras 

familjedoktor 
och att 

identifiera var 
i bristerna i 
vården finns.   
 

Kvinnor söktes genom 
deras vårdcentral till 
studien. Kvinnor i åldern 
30-85 år som utsatts för 

våld av en partner 
tillfrågades om de ville 
vara med i studien av sin 
läkare. Sjutton patienter 

kontaktades, 3 kunde inte 
nås, 1 var inte längre en 

patient på kliniken, 2 
kvinnor fullföljde inte 
intervjun och 1 kvinna ville 
inte delta. Totalt 
intervjuades 10 kvinnor. 
 

En kvalitativ studie 
baserad på semi-
strukturerade 
intervjuer som varade 

i 30-60 minuter. 
Intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 

Skrifterna 
analyserades sedan 

med hjälp av en 
innehållsanalys. 
 

De fem olika teman som 
framkom i intervjuerna 
var hinder för egen 
identifiering av 

misshandel, rädsla för 
avslöjande, 
uppfattningen av 
vårdgivarens roll, vad 

patienter värdesätter av 
sin vårdgivare och 

orsaker till isolering. 

Medel 
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Reisenhofer  S,  

Seibold C.  

2013 

Australien 

 

Emergency 
healthcare 

experiences 
of women 

living with 
intimate 
partner 
violence 

Att undersöka 
vårdupplevelser 

hos australienska 
kvinnor som lever 

med våld i 
parrelationer (IPV) 
och överväga hur 
dessa påverkar 
deras förståelse 

av IPV och 
självkänsla. 

Kvinnor som utsatts för 
våld av en make eller 

partner och sökt akut- 
eller primärvård söktes 

genom lokal radio, 
storstads tidningar och 
snöbollsmetoden. Sju 
kvinnor i åldrarna 25-50 
år rekryterades till 

studien. 

En kvalitativ 
fenomenologisk 

studie med semi-
strukturerade 

intervjuer. Data 
analyserades med 
hjälp av NVIVO 8. 
Kvinnorna 
intervjuades 

individuellt under 1-2 
timmars tid. 

Under analysen 
framkom 4 

huvudkategorier. Dessa 
var tillgång till hälso- 

och sjukvård, vården 
kvinnorna behövde vs 
vården kvinnorna fick, 
att avslöja 
partnerrelaterat våd och 

bygga upp sitt jag och 
erkännande av 
partnerrelaterat våld.  
 

Hög 

Keeling J,  

Fisher C. 

2014 

Storbritannien  

 

Health 

professionals 

responses to 
women’s 
disclosure of 
domestic 
violence  

 

Att skapa en 

djupare förståelse 

för kvinnors 
erfarenheter av 
att avslöja 
partnerrelaterat 
våld till hälso- och 
sjukvårdspersonal. 

Femton kvinnor deltog i 

studien. De var mellan 21 

och 54 år gamla och hade 
levt i ett förhållande med 
män som utsatt dem för 
våld. De kvinnor som 
deltog svarade på en 
inbjudan som skickades 

ut till två 
kvinnohärbärgen i 
nordvästra England. 

 

En kvalitativ studie 

där data samlades 

genom 
ostrukturerade 
berättande 
intervjuer. 
Intervjuerna spelades 
in med samtycke av 

kvinnorna. 
Transkripten 
analyserades sedan 

med Braun och 
Clarkes tematiska 
analys metod.  

De två första teman 

som uppkom visade på 

hur vårdpersonalen av 
misstag kan spegla 
beteendet av den 
våldsamma partnern 
genom handling eller 
overksamhet. Det 

tredje temat visade hur 
kvinnornas erfarenhet 
av våldet blev 

uppmärksammat och 
utvecklades med hjälp 
av tillhandahållandet av 
ett lämpligt bemötande. 

Hög 

 
 
 



 
 

 
 

Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
 

Malpass A, 

Sales K, 

Johnsson M, 

Howell A, 

Agnew-Davies 
R, 

Feder G. 

2014 

England 

Women’s 
experiences 

of referral to 

a domestic 
violence 
advocate in 
UK primary 
care 
settings: a 

service-user 
collaborative 
study 

 

Att förstå kvinnors 
erfarenheter av att 

berätta om våld i 

hemmet och bli 
remitterad till en 
jurist i kontexten 
av ett support- och 
träningsprogram 
för primärvårds-

kliniker. 

Tolv kvinnor i åldrarna 
27-81 år deltog i 

studien. Kvinnorna 

söktes genom 
primärvården med hjälp 
av en kvinnorrättsjurist. 
Ett strategiskt urval 
användes  

En kvalitativ studie 
baserad på enskilda 

intervjuer som varade 

i 30-90 minuter. En 
ämnesguide användes 
vid intervjuerna som 
spelades in och 
analyserades med 
hjälp av tematisk 

analys.  

Läkare och 
sjuksköterskor har en 

viktig roll att spela i 

berättandet. Två typer 
av berättande 
identifieras i studien, ett 
där kvinnan för samtalet 
och ett där 
vårdpersonalen gör det. 

Det visade också att det 
är viktigt med en direkt 
respons efter 
berättandet.  

Hög 

Pratt-Eriksson 
D,  

Bergbom I,  

Lyckhage E. D. 

2014 

Sverige 

 
 

Don’t ask 
don’t tell: 
Battered 
women living 
in Sweden 

encounter 
with 

healthcare 
personnel 
and their 
experience 
of the care 

given 

Att ge en djupare 
förståelse för 
kvinnors levda 
erfarenhet av IPV 
och deras möten 

med vårdpersonal, 
socialarbetare och 

polisen efter att 
blivit utsatta för 
våld av sin 
partner. 

Tolv kvinnor i åldern 
23-56 år, från ett 
kvinnohärbärge i 
Stockholm, Sverige, 
deltog i studien. 

Inklusionskriterierna 
var; ålder över 18 år, 

god kunskap i det 
svenska eller engelska 
språket, kvinnor som 
är/var utsatta för 
misshandel av en 

nuvarande/före detta 
partner eller make. 
 

En beskrivande och 
explorativ studie med 
en kvalitativ ansats.  
Data samlades genom 
intervjuer med öppna 

frågor som varade i 
45-60 minuter och 

berättelserna skrevs 
ner. Data 
analyserades i 3 steg, 
först med 
fenomenologisk 

analysmetod, sedan 
en tematisk struktur- 
analys och till sist 
erhölls en innehållsrik 
förståelse av 

forskarna.  
 

Resultaten som är 
relevanta till mötet med 
vårdpersonal visade på 
icke stödjande 
kommunikation, rädsla för 

förlorad autonomi, 
likgiltiga attityder hos 

vårdpersonalen samt 
upplevelser av att bli 
nonchalerade och inte 
sedda.  
 

 

Hög 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


