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Abstrakt 

Inledning: Varje år besöker mellan 12 000 och 14 000 kvinnor öppenvården till följd av våld 

i nära relation. Röntgensjuksköterskan ska arbeta med personcentrerad vård i enlighet med 

sin kompetensbeskrivning samt implementera ny kunskap för att utvecklas. Utifrån detta 

ansågs det betydelsefullt att beskriva kunskapsläget inom området bemötande av kvinnor 

utsatta för våld. Syfte: Syftet var att beskriva vad som är viktigt att ta hänsyn till vid 

bemötande av kvinnor på röntgen utsatta för våld i nära relation och hur detta kan tillämpas i 

det korta mötet. Vilken kunskap om bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relation 

finns beskriven i litteraturen? Metod: Studien utfördes som en litteraturöversikt med 12 

vetenskapliga artiklar som kvalitetsgranskades, analyserades och resultatet presenterades i 

form av kategorier. Resultat: Sex kategorier som beskriver bemötandet och vad som påverkar 

hur bemötandet upplevs av kvinnorna. Bemötande, kunskap, attityder, stöd, hinder och att 

förhålla sig professionell. I resultatet framkommer stora brister i bemötandet av dessa kvinnor, 

där de hjälpsökande istället skuldbeläggs, vilket ger kvinnorna ytterligare skamkänslor. De 

utsatta kvinnorna är dessutom rädda att dömas av personalen och skyddar sig från dessa 

attityder genom att dölja våldet.  Kunskap efterfrågas av både utsatta och personal. Det 

framkommer attityder bland hälso- och sjukvårdspersonal som lägger skulden på kvinnorna. 

Kvinnorna efterfrågar stöd och personalen påtalar behovet av rutiner som stöd för att kunna 

ge ett gott bemötande. Hinder för att kunna bemötas kan vara frågor såsom svårigheter att 

kunna söka vård eller att mannen för kvinnans talan. Professionellt förhållningssätt visar sig 

svårgenomfört bland annat på grund av att känslor var svårhanterliga i mötet med kvinnorna. 

Konklusion: Det är viktigt att röntgenavdelningarna tar fram riktlinjer och rutiner för ett gott 

bemötande. Kunskap och samtal kring detta bör vara prioriterat för att minska negativa 

attityder och inspirera till förbättringsarbete som kan utveckla röntgensjuksköterskans 

profession. 

 

Nyckelord: våld i nära relation, kvinnor, bemötande, korta mötet, hälso- och sjukvården, 

upplevelse 
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Abstract 

Introduction: Every year between 12,000 and 14,000 women visit health care in relation to 

intimate partner violence. The radiology nurse ought to work with person centered care in 

accordance with their competence description and implement new knowledge to develop. 

Based on this, it was considered important to describe knowledge of encounter with the 

women. Purpose: The purpose was to describe what to consider when health personnel 

encounter women exposed to intimate partner violence in the radiology department and how 

this can be applied in the short meeting. What knowledge is described concerning encounter 

with the women? Method: The study was conducted as a literature review consisting of 12 

scientific articles that were quality reviewed, analyzed and presented. Results: Six categories 

described the encounter and how the treatment of women was experienced. Encounter, 

knowledge, attitudes, support, obstacles, and professional conduct. The results revealed major 

shortcomings in the treatment of these women, when seeking help they were blamed, given a 

feeling of guilt and shame. The women were also afraid to be valued by the staff and protected 

themselves by concealing the violence. Knowledge was required by both groups. There were 

attitudes among healthcare professionals who blamed the women. The women demanded 

support and the staff wanted routines to support a good encounter. Obstacles to be treated can 

be issues such as difficulties in seeking care or because of the husband, who speaks for the 

woman. Professional approaches appeared to be difficult, among other things, since the 

emotions were difficult to handle in the encounter with the women. Conclusion: It is 

important for the radiology departments to develop guidelines and procedures to achieve a 

good encounter. Knowledge and discussions should be prioritized to reduce negative attitudes 

and inspire improvement work, that can develop the radiology nurse's profession. 

 

Keywords: intimate partner violence, women, encounter, short meeting, health care, 

experience 
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I Sverige polisanmäldes 29 047 fall av kvinnomisshandel under 2016, varav 10 417 förekom i 

nära relationer. De flesta kvinnor anmäler aldrig våldet, vilket leder till att mörkertalet är stort. 

Uppskattningsvis anmäls endast en fjärdedel av våldet som sker i nära relationer enligt 

Brottsförebyggande rådet (2017). Varje år besöker 12 000 till 14 000 kvinnor öppenvården på 

sjukhus, jourcentraler eller inom primärvården, till följd av våld i nära relationer enligt 

Socialstyrelsen (Folkhälsorapport, 2009). På grund av den höga frekvensen av dessa fall i 

dagens samhälle så finns det anledning för all sjukvårdspersonal att fördjupa sina kunskaper 

inom detta område.  

 

Förenta Nationerna (United Nation, 1993) definierar våld mot kvinnor utifrån från ett större 

perspektiv: 

      ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk  

        skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller  

        godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” 

 

World Health Organisation (WHO, 2016) har ett utarbetat globalt mål att stärka hälso- och 

sjukvården inom våld i nära relationer eftersom hälso- och sjukvårdspersonal saknar tillräcklig 

kompetens för att hjälpa denna grupp av kvinnor. Studier visar även att hälso- och 

sjukvårdspersonal brister i sina värderingar gentemot kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1 §) skall en god vård bedrivas. 

God vård skapas då hälso- och sjukvårdspersonal värnar om goda vårdrelationer genom att se 

till patienternas behov av trygghet, kunna möta dem med respekt för deras självbestämmande, 

integritet och säkerhet. Snellman (2014, s. 440-443) beskriver att en vårdrelation är ett möte 

mellan den vårdsökande och hälso- och sjukvårdspersonalen. Den som söker vård kan i en 

vårdrelation uppleva förtvivlan, förlora sitt egenvärde eller uppleva lojalitet och en känsla av 

välbefinnande beroende på hur bemötandet sker. Att vara närvarande och se personen skapar 

förutsättningar för kvinnan att känna sig empatiskt och respektfullt bemött, vilket ger en god 

vårdrelation. Enligt Dudgeon och Evansson (2014) är det i mötet som vårdrelationen mellan 

kvinnan utsatt för våld i nära relation och hälso- och sjukvårdspersonalen kan skapas. På 

röntgen talar man ofta om ”det korta mötet” där radiografin skiljer sig från den omvårdad som 

sker till exempel på en vårdavdelning med inneliggande patienter.  
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För att få förståelse för varför kvinnor som lever med våld i nära relation stannar kvar behöver 

hälso- och sjukvårdspersonalen göras medvetna om normaliseringsprocessen, vilken förklarar 

hur våldet i en nära relation normaliseras. Gränserna för vad som anses acceptabelt suddas ut 

och våldet blir ett normalt inslag i relationen, för de båda inblandade. Mannen isolerar och 

kontrollerar kvinnan allteftersom, minskar hennes sociala kontakter och är till slut hennes 

enda umgänge. Mannen växlar mellan våld och kärlek, detta leder till att gränsen mellan dessa 

gradvis suddas ut. Kvinnan ser så småningom inte mannens utövande av våld som en 

våldshandling, utan ser våldet som ett uttryck för kärlek och omtanke. Gradvis tappar hon 

verklighetsuppfattningen och till sist tar hon över ansvaret för våldet (Lundgren, 2012). 

 

Furlow (2010) beskriver våld i nära relation ur ett radiologiskt perspektiv. Diagnostiska bilder 

är viktiga för att påvisa våldet och röntgenpersonal som arbetar med detta har en viktig roll att 

identifiera bevismaterial. Vidare skriver Furlow att våld i nära relation är en vanlig men ofta 

oidentifierad orsak till skador och död och att all hälso- och sjukvårdspersonal bör vara 

uppmärksamma på detta. Vanliga tecken, hos kvinnor som upplever våld i nära relation, är 

huvud-, nacke- och ansiktsskador (Wu, Huff & Bhandari, 2010). Strypning är en annan 

vanligt förekommande händelse som indikerar att kvinnan har blivit utsatt för våld i nära 

relation och dessa kvinnor bör alltid undersökas radiologiskt samt få frågan om förekomsten 

av våld (Wilbur et al., 2010). 

 

Röntgensjuksköterskan ska arbeta med personcentrerad vård i enlighet med sin 

kompetensbeskrivning. Vårdtagarens ska bli sedd och förstådd som en unik individ och 

hänsyn ska tas till individuella behov, vilket medför att röntgensjuksköterskans uppgift är att 

sträva efter att bevara personens integritet och värdighet. Vidare ska röntgensjuksköterskan 

implementera ny kunskap samt delge kollegor och studenter ny vetenskap för att utvecklas 

(Örnberg & Andersson, 2012). Utifrån dessa mål bör det vara av betydelse att beskriva 

kunskapsläget inom området bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

 

Denna studie är viktig att utföra för att bli stärkt i rollen som röntgensjuksköterska. För att 

kunna bemöta dessa kvinnor på ett bra sätt behöver hälso- och sjukvårdspersonalen förstå 

problematiken bättre. Målet är att belysa attityder och göra det korta mötet på röntgen så bra 

som möjligt för kvinnan. Ett medvetet val har gjorts och fokus kommer därför att ligga på 

kvinnan utsatt för våld i nära relation, eftersom det är vanligt förekommande. Det bör i 
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sammanhanget nämnas att våld i nära relation även drabbar män, barn och äldre, samt 

förekommer inom samkönade relationer. 

 

Syftet var att beskriva vad som var viktigt att ta hänsyn till vid bemötande av kvinnor på 

röntgen utsatta för våld i nära relation och hur detta kan tillämpas i det korta mötet. 

Vilken kunskap om bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relation finns beskriven i 

litteraturen? 

 

 

 

Metod 

 

Studien utfördes som en allmän litteraturöversikt inspirerad av Whittemore och Knafl (2005) 

som innebär att arbeta strukturerat, analysera och kvalitetsgranska vald litteratur för att på så 

sätt skapa en översikt över tidigare forskning. Kvalitativa och kvantitativa artiklar kan ingå 

vilket gör litteratursökningen bred. Det är viktigt att förhålla sig kritisk under skrivprocessen 

för att undvika egen inverkan på urval (Friberg, 2012, s. 133-135). 

 

Litteratursökning 

För att undersöka hur mycket forskning det fanns inom valt ämne utfördes en pilotsökning 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). I sökningen hittades ingen tidigare forskning 

som beskrev det korta mötet på en röntgenavdelning mellan röntgensjuksköterska och patient 

som blivit utsatt för våld i nära relation. Det fanns däremot forskning som beskrev upplevelser 

hos kvinnor vid kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal och även forskning som beskrev 

hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelse och erfarenheter av att möta dessa kvinnor, vilken 

ansågs vara relevant för syftet.  

 

För att få struktur i sökprocessen följdes en plan (Willman et al. 2011, s. 67-81). 

Referensdatabaser som användes var Cinahl som till största delen samlar referenser till 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar samt PubMed som sammanställer artiklar främst inom 

medicin och omvårdnad. Databaserna är uppbyggda på olika sätt och för att få så korrekta 

sökningar som möjligt användes databasernas Thesaurus, Cinahl headings i Cinahl respektive 
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MeSH-termer, Medical Subject Headings, i PubMed. Sökord som användes översattes från 

svenska till engelska MeSH-termer (Willman et al., 2011, s. 69-71). Vissa ord trunkerades för 

att få fler sökträffar med olika ändelser. För att göra sökningen mer effektiv användes även 

Booleska operatorer som AND och OR. Med AND får man träffar där fler sökord ska vara 

med och med OR söker databasen fram artiklar där det ena eller det andra sökordet finns med 

(Backman, 2008, s. 173-174). 

 

Söktermer, träffar och valda artiklar ses i Bilaga 1, Tabell 1.1 och 1.2. Enligt Friberg (2012, s. 

137-138) anges inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa antalet artiklar och få fram 

de som passar studien. Inklusionskriterier var kvinnor över 18 år, artiklar som var skrivna på 

engelska, genomgått peer review och var utgivna mellan åren 2007-2017. Exklusionskriterier 

var barn, gravida kvinnor och sexuellt utnyttjade. Många artiklar gick att sortera bort genom 

att läsa titeln. Artiklarnas abstrakt lästes för att få en översikt och de artiklar som valdes ut 

lästes i sin helhet då de ansågs kunna bidra till resultatet. 

 

Kvalitetsgranskning 

Granskningsfrågor formulerades utifrån Fribergs formulär för att kvalitetsgranska både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar (Friberg, 2012, s. 138-139). Kvalitetsgraderingen beskrivs 

i Bilaga 2, Tabell 2.1-2.3. För att bedöma graden av kvaliteten på artiklarna användes enligt 

Willman et al. (2011, s. 108), ett poängsystem som innebar att ett ja-svar fick en etta och ett 

nej- eller vet ej-svar fick en 0. Kvalitetsgranskningen utfördes enskilt av båda författarna och 

resultatet diskuterades gemensamt (Willman et al., 2011, s. 93). Alla valda artiklar ansågs 

vara av hög kvalitet och förblev inkluderade. 

 

Dataanalys 

För att få struktur i analysen följdes Fribergs (2012, s. 140-142) tre steg. Första steget handlar 

om att få en förståelse för vad artiklarna handlar om och det uppnås genom att upprepade 

gånger läsa studierna. Anteckningar om varje studie gjordes för att vara säker på att det 

viktigaste kom med. I det andra steget identifierades likheter och skillnader för att kunna 

jämföra de olika artiklarna med varandra. För att få en överblick över ingående artiklar 

skapades en översiktstabell som beskrivs i Bilaga 3, Tabell 3.1. Det tredje steget var att utföra 

dataanalys, vilken utfördes med inspiration av Whittemore och Knafl (2005), i syfte att 

sammanställa en översikt av de ingående artiklarnas resultat på ett objektivt och strukturerat 
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sätt. Varje artikel lästes av båda författarna på varsitt håll och meningar från resultatdelen, 

som svarade på syftet, markerades. När det var klart träffades författarna och markerade 

meningar jämfördes, valdes ut och kodades för att lättare kunna hanteras och spåras. Vidare 

organiserades valda meningar i två kategorier där de beskrev upplevelse -perspektiv från 

hälso- och sjukvårdspersonal samt upplevelse -perspektiv från kvinnor utsatta för våld i nära 

relation. Därefter grupperades meningarna i kategorier efter liknande upplevelser som ledde 

till sex huvudkategorier, vissa kategorier gemensamma för båda perspektiven och några 

kategorier unika för det ena perspektivet. Detta visade på struktur och en tydlig röd tråd. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ingående artiklar hade tillstånd från en etisk kommitté, vilket visar att de hade utfört 

forskningen med hänsyn tagen till att skydda människan från att utsättas för skada 

(Vetenskapsrådet, 2017). I enlighet med Polit och Beck (2012, s. 168-169) har författarna till 

den aktuella litteraturstudien strävat efter att förhålla sig objektiva och samtidigt 

medvetandegjort vår förförståelse för att inte förändra materialet medvetet. Tolkning från 

engelska till svenska har gjorts så korrekt som möjligt, genom att ett webbaserat 

översättningsverktyg har använts för att översätta ord som varit oklara.  

 

 

 

Resultat 

 

Analysen av 12 artiklar resulterade i sex kategorier som redovisas i Tabell 4 och i brödtext. 

 

Tabell 4 Översikt över resultatkategorier 

Huvudkategori Bemötande  

 

Kunskap Attityder Stöd Hinder för 

att mötas 

Professionellt 

förhållningsätt  

Underkategori -Hur bör 

kvinnan 

bemötas 

-Hur bemöts 

kvinnan 

-Hur vill 

kvinnan 

bemötas 

  -Rutiner för 

stöd och 

säkerhet 

-Vilket stöd 

efterfrågar 

kvinnorna 
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Bemötande 

 

Hur bör kvinnorna bemötas 

Förmågor som ingav förtroende var ett tydligt tillvägagångssätt, att vara närvarande här och 

nu samt att tro på kvinnans berättelse, ge kvinnan tid och att visa intresse för det hon berättade 

(Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2017). 

 

Att vara empatisk och respektfull mot kvinnan och hennes upplevelse var personliga 

kompetenser som skattades högt i bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

Viktiga praktiska kompetenser ansågs vara att kunna stödja kvinnan och ha god 

kommunikationsförmåga samt att kunna svara på frågor och funderingar samt informera om 

uppföljningsprocessen (Lee et al., 2015). Watt, Bobrow och Moracco (2008) nämnde god 

medicinsk omvårdnad samt att vara lyhörd och öppen. Hälso- och sjukvårdspersonal borde 

erbjuda kvinnorna information, journummer, informationsbroschyrer samt att dokumentera 

skadorna. 

 

Hur bemöts kvinnorna 

Kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen misstrodde deras berättelse, de blev 

inte tagna på allvar och de fick ingen respekt. Speciellt svårt var det för kvinnor med utländsk 

bakgrund eller kvinnor som tillhörde en minoritet (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 

2014). Leppäkoski, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2011) samt Watt et al. (2008) beskrev att 

våldsutsatta kvinnor ofta tog på sig skulden, men även att de blev skuldbelagda av hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Reisenhofer och Seibold (2013) la därtill rädsla och att skulden 

ytterligare skadade de utsattas självkänsla. Kvinnor utsatta för våld i nära relation beskrev att 

de var rädda för att söka vård och att inte bli trodda i mötet med hälso- och sjukvården 

(Larsen, Krohn, Puschel & Seifert, 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; Pratt-Eriksson et al., 

2014). De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen sökte en snabb lösning på detta 

komplicerade problem och en kvinna berättade att hon blivit hemskickad med tabletter, utan 

att ha fått rådgivning, samtal eller terapi efter att ha blivit utsatt för strypning (Pratt-Eriksson 

et al., 2014). Dessa kvinnor kände sig ensamma och helt utan stöd. De önskade medkänsla 

och upplevde hälso- och sjukvårdspersonalen som kall, oengagerad och avståndstagande 

vilket fått dem att känna skam och sårbarhet. De var dessutom rädda att bli dömda av 
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sjukvården (Larsen et al., 2014). När personalen i sjukvården dömde dessa kvinnor 

normaliserades våldet, vilket gav kvinnorna ytterligare skuld- och skamkänslor, Pratt-

Eriksson et al. (2014) kallade detta att retraumatisera kvinnorna. Kvinnorna kunde känna sig 

degraderade till ingenting och kände att de tog upp hälso- och sjukvårdspersonalens tid, var i 

vägen och skapade onödiga problem (Pratt-Eriksson et al., 2014). Tidsaspekten har visats vara 

en viktig del, där tidsbristen ledde till att kvinnorna kände att hälso- och sjukhuspersonalen 

var stressade, vilket skapade en otrygg miljö för dem (Mørk, Tanggaard Andersen & Taket, 

2014). De kände sig dömda ur flera perspektiv, exempelvis genom att hälso- och 

sjukvårdspersonalen inte tog deras berättelse på allvar, eftersom de själva inte följde rådet att 

lämna den man som misshandlade dem och blev därför skuldbelagda i samband med våldet 

(Reisenhofer & Seibold, 2013).  

 

       “I could hear some of the nurse’s comments like ‘why would she do that to herself ,  

        meaning you know, obviously why won’t she get out, but those specific words;  

        it’s making me feel bad about myself, I wasn’t doing it to myself “ 

        (Reisenhofer & Seibold, 2013, s. 2258). 

 

Vidare beskrevs känslan av att bli bedömd som psykiskt sjuk, fråntagen sina rättigheter och 

därmed behandlad utan empati och stöd, vilket medförde att kvinnan återigen tog på sig skuld 

för våldet (Reisenhofer & Seibold, 2013). 

 

Hur vill kvinnorna bli bemötta 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation sökte empati, de ville att någon lyssnade och förstod 

dem (Larsen et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; Nemoto, Rodriguez & Mkandawire-

Valhmu, 2008). Det framkom att dessa kvinnor behövde hjälp med att förstå sin situation men 

att det borde ske i deras egen takt. När de kände sig hörda och förstod sina upplevelser kunde 

de påbörja återuppbyggnaden av ett “själv” utan skuld (Reisenhofer & Seibold, 2013). 

Formellt stöd beskrevs vara viktigt för kvinnor utsatta för våld i nära relation och det hade en 

betydande roll när de skulle hantera den stress de led av kopplat till sin livssituation. Vidare 

ville de få hjälp och uppleva att de inte var ensamma i sin svåra situation. De sökte 

information och ville även få veta vilket stöd som fanns att tillgå (Larsen et al. 2014). 

Japanska kvinnor utsatta för våld i nära relation föredrog kvinnlig personal i kontakt med 

sjukvården (Nemoto et al., 2008). Det hade varit en lättnad för kvinnorna om någon frågat om 
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våld, trots att de kanske inte hade medgett att de varit utsatta, men kanske hade det “startat en 

process” (Reisenhofer & Seibold, 2013). Kvinnorna ville få frågan om våld, eftersom de inte 

själva hade förmågan att berätta och be om hjälp. Så länge ingen uppmärksammade att våldet 

var ett problem, såg inte kvinnan det som en anledning att lämna relationen (Mørk et al., 

2014). 

 

 

 

Kunskap 

 

Det fanns ett behov av ökad kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal gällande hur de kunde 

upptäcka, bemöta och hantera kvinnor utsatta för våld i nära relation (Di Giacomo, Cavallo, 

Bagnasco, Sartini & Sasso, 2017; Sundborg et al., 2017; Robinson, 2010). Något som 

förbättrade mötet var lång erfarenhet hos personalen av att identifiera kliniska tecken på våld i 

nära relationer hos kvinnor, fysiska- och psykiska reaktioner samt kunskap om vilken vård 

som borde ges (Lee et al., 2015; Sundborg et al., 2017; Mørk et al., 2014). Robinson (2010) 

och Mørk et al. (2014) beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen förstod att detta var ett 

allvarligt och komplicerat problem som inte blev löst under ett enstaka möte mellan kvinnan 

och personalen.  

 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation påtalade också behovet av utbildning hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen gällande våldet och dess orsakssamband, hur vanligt förekommande det 

var och möjliga undersökningstekniker. De föreslog praktisk träning av bemötandet för att 

skapa en positiv upplevelse, med syfte att ställa frågan rutinmässigt (Mørk et al., 2014). Att 

lämna en våldsam relation tog tid, det var en process och inget som skedde omgående. När 

kvinnans närmaste stöd inte förstod hennes val att stanna i en relation, upplevde kvinnan sig 

missförstådd. I samband med att hon avslöjade våldet hon utsattes för kände kvinnan ofta en 

rädsla, en motvilja att säga att hon blivit slagen och det krävdes ett stort mod för att hon skulle 

kunna erkänna detta för hälso- och sjukvårdspersonal (Larsen et al., 2014). Watt et al. (2008) 

beskrev att rädsla, kärlek och beroende till mannen gjorde att de hade små möjligheter att 

avslöja våldet trots att skadorna var tydliga. 
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Attityder 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att kvinnorna inte följde de råd de fick, de fullföljde 

inte planen och de var inte uppriktiga. Andra anledningar som nämndes för att inte ta itu med 

problemet var att det uppfattades som ett socialt problem snarare än ett hälsoproblem. 

Personalen tyckte den emotionella biten var svår och särskilt manlig personal ägnade sig helst 

åt den praktiska omvårdnaden (Robinson, 2010). Generellt ansåg allmänläkare att de inte 

behövde fråga alla kvinnor om våld i nära relation, eftersom de bedömde att de på annat sätt 

kunde avgöra vilka kvinnor som varit utsatta för misshandel (Mørk et al., 2014). 

 

En del av hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att kvinnorna själva hade skuld i våldet de 

utsattes för och denna attityd var vanligare bland manliga sjuksköterskor. Med ökad kunskap 

minskade dessa attityder bland personalen (Di Giacomo et al., 2017). Att minska fördomar 

och att undvika att döma dessa kvinnor eller situationen de befann sig i, ansågs därför viktigt 

bland hälso- och sjukvårdspersonalen (Lee et al., 2015; Robinson, 2010). Sundborg et al. 

(2017) beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen trodde att kvinnor från andra kulturer och 

äldre kvinnor accepterade våldet mer än andra, samt att kvinnor med missbruk inte brydde sig 

om att de blev utsatta för våld, eftersom de var vana att leva så. Watt et al. (2008) beskrev att 

hälso- och sjukvårdspersonalen trodde att kvinnorna förnekade våldet på grund av att de inte 

förstod att de var utsatta, samt att de därför inte skulle ha medgett detta även om de blev 

tillfrågade. I de fall alkohol förekom skulle kvinnorna bara ha skyllt mannens handlingar på 

berusning. Personalen uttryckte även att kvinnorna kanske ljög om att vara utsatt för våld i 

syfte att få uppmärksamhet och snabbare vård. 

 

Enligt Sundborg et al. (2017) lät hälso- och sjukvårdspersonalen bli att fråga om våld då de 

skämdes över att misstänka detta och de ville undvika att genera kvinnan. Tecken som väckte 

deras misstanke var blåmärken, liksom låg självkänsla och psykosomatiska smärtor. Även 

kroppsspråk och intuition gjorde att de trodde sig veta vilka kvinnor de skulle fråga om våld. 
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Stöd 

  

Rutiner för stöd och säkerhet  

Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att det var svårt att få till ett bra vårdmöte med kvinnor 

utsatta för våld i nära relation, framför allt brast det i kommunikationen (Di Giacomo et al., 

2017). För att underlätta bemötandet behövde hälso- och sjukvårdspersonalen i sin tur känna 

stöd från arbetsgivaren, kollegor och officiella riktlinjer (Sundborg et al., 2017). Med 

riktlinjer kunde personalen känna sig stärkta i att känna igen exempel på vilka tecken som var 

karakteristiska för kvinnor utsatta för våld i nära relation, hur skadorna togs om hand på rätt 

sätt och hur bemötandet av kvinnorna kunde hanteras. Riktlinjer beskrev även vilken 

handlingsberedskap personalen behövde ha i de fall kvinnan avslöjade att hon var utsatt för 

våld och behövde hjälp att komma vidare (Lee et al., 2015). Rutiner för hur hälso- och 

sjukvårdspersonalen skulle agera gentemot kvinnor utsatta för våld i nära relation fanns, 

samtidigt som det framkom brister gällande hur rutinerna fördes vidare till berörd hälso- och 

sjukvårdspersonal (Robinson, 2010). Det fördes fram att det var viktigt att upptäcka och 

identifiera våld, samt att bedöma skadans allvarlighetsgrad (Lee et al., 2015). Hälso- och 

sjukvårdspersonalens syfte var vidare att skapa en trygg och enskild plats för samtal, där 

patientens integritet och sekretess bevarades. Säkerhetsaspekter på bemötandet, 

situationsbedömning, nuvarande “socialt skyddsnät” samt om det fanns barn i hemmet lyftes 

fram (Watt et al. 2008). 

 

Vilket stöd efterfrågar kvinnorna 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation hade behov av stöd. Den negativa effekten på barn som 

levde i denna situation var viktig att påtala som en motiverande faktor, för att förmå kvinnan 

att lämna sin misshandlande man (Nemoto et al., 2008). Kvinnor utsatta för våld i nära 

relation upplevde det som positivt att hälso- och sjukvården erbjöd program som fick dem att 

känna sig stärkta, att det var någon som stod vid deras sida utöver stödet från den närmaste 

familjen. Ett annat positivt stöd var att få skador dokumenterade vilket uppfattades av kvinnan 

som att hon kände sig trodd (Larsen et al., 2014). Kvinnor önskade att de fått mer information 

om hur en polisanmälan görs och vilka möjligheter till skyddat boende som fanns att tillgå. 

Många kvinnor valde trots detta att avstå ifrån en polisanmälan eftersom de upplevde det som 

meningslöst och skulle enbart öka på våldet (Leppäkoski et al., 2011). Kvinnor kände sig 
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svikna av systemet, eftersom de i samband med polisanmälan trodde att de skulle få det bättre, 

vilket inte visade sig stämma (Pratt-Eriksson et al., 2014). 

 

Kvinnorna ansåg att hälso- och sjukvårdspersonalen hade ett stort ansvar att stödja de kvinnor 

som hade erkänt mannens våld, förstått att våldet inte berodde på dem själva och ville lämna 

sin relation för att bygga upp sitt självförtroende igen. Kvinnor som blev konfronterade med 

att deras erfarenheter räknades som våld kunde lätt få en chock vilket kunde resultera i en 

vändpunkt som gjorde att kvinnorna i mindre utsträckning accepterade ett våldsamt beteende 

(Reisenhofer & Seibold, 2013). 

 

 

 

Hinder för att mötas 

 

Kvinnor som var utsatta för våld i nära relation tog sig inte tid att söka vård eftersom de 

upplevde sin vardag alltför stressig för att besöka hälso- och sjukvården i den utsträckning 

som de borde. Kvinnorna förminskade sina skador och sökte därför inte vård (Larsen et al. 

2014). Andra hinder var att hälso- och sjukvårdspersonalen inte gjorde något åt våldet. Det 

fick kvinnan att känna sig utlämnad och orolig över sina barn. Dessutom vågade inte 

kvinnorna lämna sina barn själva med mannen, eftersom de var rädda att mannen skulle 

hämnas och de kände dessutom rädsla för att vara ensamma (Leppäkoski et al., 2011). För att 

skydda sig från hälso- och sjukvårdspersonalens attityder och för att undvika mer våld 

förnekade eller dolde kvinnorna våldet (Reisenhofer & Seibold, 2013). Japanska kvinnor 

ansåg vidare att våld i nära relation var en familjeangelägenhet (Nemoto et al., 2008). 

Kvinnorna kom ofta till hälso- och sjukvården tillsammans med sin våldsamme man, vilket 

försämrade mötet med dessa kvinnor, eftersom de inte kunde berätta om sin situation utan det 

var mannen som beskrev vad som hade hänt (Reisenhofer & Seibold, 2013).   
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Professionellt förhållningssätt 

 

I mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation framkom det att hälso- och 

sjukvårdspersonal hade svårigheter att hantera sina känslor. De identifierade sig med kvinnan 

och gränsdragningen blev därför otydlig. Vidare ifrågasatte de sin kompetens, kände 

frustration, hjälplöshet och ilska, parallellt med medkänsla och empati (Goldblatt, 2009; 

Sundborg et al., 2017; Robinson, 2010). Detta resulterade i att hälso- och sjukvårdspersonalen 

för att skydda sig själva undvek ett alltför känslomässigt engagemang, genom att välja vad de 

engagerade sig i och vilka vårdande handlingar som skulle utföras (Goldblatt, 2009; Sundborg 

et al., 2017). Sjuksköterskorna kände ilska både mot kvinnorna som blev misshandlade och 

mot förövaren, de överväldigades av sina egna känslor och attityder. De förstod samtidigt att 

det var ett oprofessionellt beteende att inte kunna behärska denna starka emotionella påverkan 

(Goldblatt, 2009). Dessa känslor gjorde det svårt för personalen att diskutera våldet med de 

utsatta kvinnorna (Robinson, 2010; Mørk et al., 2014). 

 

Det framkom även positiva upplevelser hos personalen, som till exempel att kvinnorna som 

blivit utsatta för våld upplevt stöd i hälso- och sjukvårdspersonalens frågor om detta, vilket 

kunde komma att gynna dem i framtiden (Robinson, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonalen 

ansåg sig samtidigt inte vara skyldiga att fråga eller besitta den kompetens som krävdes för att 

bemöta problemet, genom att fråga kvinnorna om deras situation gällande våld i nära relation 

(Sundborg et al., 2017; Mørk et al., 2014). Istället överfördes ansvaret på någon annan 

(Sundborg et al., 2017). Andra skäl att inte ta upp problemet var tidsbrist och att det ansågs ta 

för mycket resurser i förhållande till den nytta det gjorde (Robinson, 2010; Mørk et al., 2014).  

 

Många kvinnor upplevde det negativt att hälso- och sjukvårdspersonalen brast i 

kommunikationen mellan varandra, vilket även gällde i relation till andra hjälpinstanser såsom 

polis, socialtjänst och kvinnojour (Larsen et al. 2014). Det var viktigt att förhålla sig 

professionell när dessa utsatta kvinnor nekade till undersökning, medicinering eller 

behandling (Lee et al. 2015). 
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Diskussion 

 

Syftet var att beskriva vad som var viktigt att ta hänsyn till vid bemötande av kvinnor på 

röntgen utsatta för våld i nära relation och hur detta kan tillämpas i det korta mötet. 

Vilken kunskap om bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relation finns beskriven i 

litteraturen? Genomgående uppmärksammades stora brister i bemötandet av de utsatta 

kvinnorna, där personalens kunskap, attityder och behov av stöd ställdes på prov i relation till 

den utsatta kvinnans situation. Dessa möten väckte många starka känslor hos hälso- och 

sjukvårdspersonalen och ett professionellt förhållningssätt ställdes mot rädsla, beroende och 

skamkänslor. 

 

Metoddiskussion 

Bland de artiklar som valts ut ingår artiklar som belyser mötet ur det perspektiv som 

kvinnorna som är utsatta för våld i nära relation har, dels artiklar som visar hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv, samt två artiklar (Mørk et al., 2014, Watt et al., 2008) som 

beskriver båda perspektiven.  

 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie, då den metoden gav en översikt av 

kunskapsläget. Oavsett metod behöver arbetet utföras på ett strukturerat sätt för att bli väl 

genomfört och beskriva en översikt av valt ämne. Att arbeta tillsammans på ett strukturerat 

sätt var en styrka då ingen av oss hade tidigare erfarenhet av att skriva ett examensarbete. I 

studien ingick nio kvalitativa studier, två kvantitativa studier och en mixad studie som bestod 

av både kvalitativ och kvantitativa metoder. De inkluderade studierna var från flera olika 

länder vilket enligt Willman et al. (2011, s. 110) ökar trovärdigheten i forskningsresultaten. 

 

Det vi har lärt oss under denna process som vi hade ändrat på i en framtida rapport var att 

enbart hålla oss till en studiedesign inom en vald metod samt att se det från ett perspektiv. 

Detta skulle troligtvis förenkla jämförelse, analys och kvalitetsarbete. Tiden var en 

begränsning, men tidspressen gjorde även att författarna fick lov att arbeta disciplinerat för att 

hålla tiden för inlämning. Analysen upplevdes som en svår del av uppsatsskrivandet, dels var 

metodartikeln svår att tolka, författarna tyckte även det var svårt att ta ut meningar som var 

relevanta mot syftet. Reflektioner som i slutskedet av arbetet kan göras över analys, 
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svårigheter, erfarenheter och begränsningar ökar litteraturstudiens trovärdighet enligt 

Henricson (2012, s. 473). Studien inspirerades av Whittemore och Knafl (2005) i analysen av 

litteraturen, för att säkerställa en noggrann och objektiv analys. Detta har utförts genom att 

arbeta metodiskt och varje moment har dokumenterats grundligt, för att säkerställa 

trovärdigheten. Anteckningar fördes fortlöpande under studien och detta har varit till stor 

hjälp när någon uppgift behövde kontrolleras gentemot ursprungskällan. Författarna har 

arbetat enskilt i vissa moment och sedan tillsammans sammanställt materialet och kommit 

fram till resultatet, vilket även ökat trovärdigheten. Kvalitetsgranskningen utfördes av 

författarna efter bästa förmåga, utan tidigare erfarenhet av detta, vilket kan ha påverkat 

granskningens kvalitet. 

 

Studien påvisar bristen på forskning inom radiografi och författarna hoppas att den aktuella 

studien kan inspirera andra att med andra metoder undersöka hur röntgensjuksköterskan 

upplever bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relation och även hur kvinnorna 

upplever vårt bemötande på röntgen. Samtidigt upplever författarna att de uppnått ett resultat 

som svarar mot syftet, eftersom det i de analyserade studierna rör sig om liknande 

mottagningar, med liknande patienter, jämfört med dem som röntgensjuksköterskan möter på 

röntgenkliniken, vilket medför att bemötandet i grunden bör vara detsamma. 

 

Resultatdiskussion 

Författarna upplever resultatet som oroväckande. Många kvinnor utsatta för våld i nära 

relation upplever bemötandet från hälso- och sjukvården som kallt och oprofessionellt. Det 

finns ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda inom radiologin. Personal inom 

hälso- och sjukvården är utbildade för att bemöta varje individ med respekt och värna om 

bibehållen autonomi, integritet och värdighet, vilket även ska gälla de mest utsatta i vårt 

samhälle. Dock visar resultatet på något helt annat. I bemötandet av kvinnor utsatta för våld i 

nära relation brister detta, genom att personalen beter sig oprofessionellt. 

 

Studiens resultat beskrev bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen som viktigt för att 

kvinnan ska känna sig trygg och sedd, vilket sannolikt gäller även i det korta mötet på 

röntgen. Holopainen, Kasén och Nyström (2015) beskrev att även det korta mötet påverkar 

patienten och lever kvar i minnet som ett bra eller dåligt bemötande. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen kan i det korta mötet förmedla värme och medkänsla, att vara öppen för 
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patientens berättelse och lyssna, inte bara som professionell, utan också som medmänniska. 

Det korta mötet och hur personalen bemöter kvinnor utsatta för våld i nära relation på röntgen 

är viktigt och personalen bör inte utsätta dessa redan sköra patienter för ännu ett trauma. Att 

kvinnor som lever i en våldsam miljö väcker känslor hos hälso- och sjukvårdspersonalen är 

inte svårt att förstå, men det är av stor vikt att personalen vågar bemöta dessa kvinnor med 

vetskapen att de kan hjälpa dem till ett liv i frihet från våld. Resultatet beskriver hur hälso- 

och sjukvårdspersonalen och kvinnorna utsatta för våld i nära relation teoretiskt är överens om 

hur ett gott bemötande bör ske, men kvinnor utsatta för våldet upplever något helt annat i 

praktiken.  

 

Studiens resultat beskriver liksom Häggblom, Hallberg och Möller (2005) att majoriteten av 

sjuksköterskorna önskar mera utbildning inom området för att kunna bemöta de våldsutsatta 

kvinnorna på ett bättre sätt och för att öka deras medvetenhet och insikt i ämnet. Christiansen 

(2010) menar vidare att för att den enskilda personen ska bli motiverad att fördjupa sina 

kunskaper behövs uppmuntran, inte bara från chefen, utan även från kollegorna för att 

individen ska utvecklas i sin profession. Hälso- och sjukvårdspersonal bör motiveras att 

fortsätta utvecklas och utöka sina kunskaper även när det gäller fördomar och attityder. 

Heimer, Posse och Tönnesen (2004, s. 422) anser att förståelse och kunskap behövs på olika 

nivåer och ur olika perspektiv för att personalen ska kunna åtgärda våldets effekter på kvinnan 

och samhället. Effekter av förhållningssättet speglas i bemötandet av hälso- och 

sjukvårdspersonalens egna attityder och deras värderingar respektive kunskaper. Christiansen 

(2010) menar i förlängningen för att vårdpersonalen ska kunna tillgodogöra sig kunskap om 

attityder bör de först göras medvetna om sina egna attityder. Andersson (2008, s. 111-113) 

påtalar vidare vikten av ökad medvetenheten om känslor, egna behov och en strävan mot ökad 

självkännedom. Med mer kunskap minskas osäkerheten och personalen kan förhålla sig 

professionell. Kvinnor utsatta för våld i nära relation efterfrågar förståelse för sin situation, 

vilket medför att vårdpersonal behöver mer kunskap om mekanismerna bakom våldet. 

Författarna anser att förståelse för normaliseringsprocessen är en viktig del i detta. 

 

“Varför lämnar du honom inte” och “du får skylla dig själv” är vanligt förekommande 

attityder hos hälso- och sjukvårdspersonalen och inte bara hos dem, utan det är vanligt 

förekommande attityder, i samhället i stort. Dessutom upplever kvinnorna tyvärr behovet av 

att skydda sig själva från att bli bemötta med dessa attityder, vilket gör att de förnekar våldet, i 
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enlighet med den aktuella litteraturstudiens resultat. Författarna anser att en förändring 

behöver ske, genom att dessa attityder belyses, för att i förlängningen upplösas och det görs 

bäst med utbildning gällande våldets dynamik. Brykczynski, Crane, Medina och Pedraza 

(2011) belyser vikten av att inte döma kvinnan “oh why don`t you leave him” utan istället tala 

om att jag finns här, “jag lyssnar, vad är det som händer?” När det råder tveksamheter i 

bemötandet ökar lidandet, vilket hindrar att en respektfull och empatisk vårdrelation skapas. 

När hälso- och sjukvårdspersonalen känner sig osäkra bemöter de inte den utsatta kvinnan 

korrekt och hon blir fortsatt anonym i sin situation. Hennes chans att få skadorna begränsade 

och att förhindra mer våld kommer vid ett tidigt ingripande (Krantz, 2004, s. 433). I 

litteraturstudiens resultat framkommer det att detta är ett stort problem. Alla behöver därför ta 

ansvar för att minska lidandet för dessa kvinnor och ge dem möjligheter till en bättre hälsa. 

När hälso- och sjukvårdspersonal visar ett professionellt förhållningssätt genom engagemang 

för patientens vård främjar det den ömsesidiga kontakten (Clickner & Shirey, 2013). 

 

Ett sätt att främja ett gott vårdmöte innebär att säkerställa kvaliteten i omhändertagandet, 

vilket är vårdgivarens ansvar enligt socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2014:4, kap. 

8, 1 §). I resultatet från denna litteraturstudie framkommer det att hälso- och 

sjukvårdspersonalen ofta saknar stöd från sin arbetsgivare och sina kollegor. Det framkommer 

även tvivel och osäkerhet rörande hur bemötandet ska hanteras. Uppsalamodellen (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2017) är ett sätt att skapa rutiner och handlingsplaner som ska fungera 

som ett stöd för personalen och säkerställa att kvinnorna får adekvat och god vård. 

Uppsalamodellen påtalar dessutom hur viktigt det är att rutiner förankras hos chefer, ansvariga 

och att dessa rutiner inte bara finns i olika dokument, utan är ett viktigt pågående arbete bland 

personalen. Svavarsdottir och Orlygsdottir (2009) bekräftar detta och beskriver rutiner som en 

trygg plattform som hälso- och sjukvårdspersonalen kan utgå ifrån. För att det korta mötet på 

röntgen ska bli så bra som möjligt bedömer författarna att rutiner behöver upprättas. Rutiner 

och handlingsplaner säkerställer att patienten får ett bra omhändertagande och underlättar för 

personalen. Vidare anser författarna att rutiner och kunskap skulle motverka attityder som ger 

ett dåligt bemötande. 
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Slutsats 

 

Detta ämnet känns aktuellt och allvarligt till den grad att det enligt författarna bör utgöra en 

del av och diskuteras i röntgensjuksköterskeutbildningen. Vidare känns det viktigt att 

röntgenavdelningarna tar fram riktlinjer och rutiner. Kunskap och samtal kring denna 

problematik på arbetsplatsen bör vara prioriterad för att minska negativa attityder och 

inspirera till ett förbättringsarbete som kan utveckla röntgensjuksköterskans bemötande. 

 

Det saknas vidare forskning inom radiografi om såväl röntgensjuksköterskornas upplevelse av 

detta möte, som hur kvinnor utsatta för våld i nära relation upplever vårt bemötande på 

röntgenavdelningen. Det skulle därför vara av intresse att utföra en intervjustudie inom 

radiografi för att ta reda på mer om detta. 
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Bilaga 1 Översikt av litteratursökning 

 

Tabell 1.1 Översikt av litteratursökning 

Cinahl 2017-09-13, CH och filter: 10 år, peer review, female och English 

Söknummer Använda sökord Antal artiklar Valda artiklar 

    

#1 Battered Women OR 

Spouse Abuse OR IPV 

OR Domestic Violence 

3372  

#2 #1 AND patient 

satisfaction or patients 

experiences or 

patients perceptions 

or patients attitudes 

91 3 

#3  #1 AND emergency 

nursing and 

emergency 

departments 

22 2 

#4 #1 AND nurses 

attitudes or nurses 

perceptions or nurses 

beliefs or nurses views 

or nurses opinions 

41 3 

#5 #1 AND radiography or 

radiology or xray 

9 0 

Totalt:   8 

    

    

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 1 Översikt av litteratursökning 

 

Tabell 1.2 Fortsättning av översikt av litteratursökning 

PubMed 2017-09-18 MeSH-termer och filter: best match, 10 år, humans och English. *-trunkering 

Söknummer Använda sökord Antal artiklar Valda artiklar 

    

#1 Intimate partner 

violence OR Domestic 

violence 

15526  

#2 Patient satisfaction*    50469  

#3  Patient experience* 170399  

#4 Attitudes of health 

personnel 

50655  

#5 #1 AND #2 89 2 

#6 

#7 

#1 AND #3 AND #4 

#6 AND Radiography 

59 

0 

2 

 

 

Totalt:   4 

 

  



 

 

Bilaga 2 Protokoll över studiernas kvalité 

 

Granskningsfrågor vid Kvalitativ metod, inspirerad av Friberg (2012, s. 138-139). 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

2. Finns tidigare forskning beskriven? 

3. Är bakgrunden till problemet beskriven? 

4. Är syftet tydligt beskrivet, så vi förstår vad målet med studien är?                           

5. Är metoden beskriven på ett bra sätt? 

6. Undersökningspersonerna, är de beskrivna? 

7. Har data analyserats korrekt? 

8. Är resultatet trovärdigt? 

9. Förs några etiska resonemang? 

10. Svarar resultatet på studiens syfte? 

11. Finns metoddiskussion? 

12. Sker en återkoppling till bakgrunden i diskussionen? 

 

 

Tabell 2.1 Kvalitetsgradering av kvalitativa artiklar 

Artikel                              Fråga: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kvalité 

Goldblatt               1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Larsen et al.         1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Mørk et al.           1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Nemoto et al.       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Pratt-Eriksson et al.                        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Reisenhofer & Seibold                1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Robinson             1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Sundborg et al.    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Watt et al.            1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

 

 



 

 

Bilaga 2 Protokoll över studiernas kvalité 

 

Granskningsfrågor vid Kvantitativ metod, inspirerad av Friberg (2012, s. 139). 

1.Finns det ett tydligt problem (frågeställning) formulerat/d? 

2. Beskrivning av tidigare forskning? 

3. Finns bakgrund till problemet beskriven? 

4. Är bakgrunden beskriven så vi förstår författarens mål med studien?  

5. Är metoden väl beskriven?  

6. Är det beskrivet hur urvalet gjorts? 

7. Har data analyserats korrekt? 

8. Användes statistiska metoder för att redogöra resultatet? 

9. Förs det etiska resonemang? 

10. Är resultatet trovärdigt? 

11.Finns det en metoddiskussion? 

12. Sker en återkoppling till bakgrunden i diskussionen? 

 

 

Tabell 2.2 Kvalitetsgradering av kvantitativa artiklar 

Artikel  Fråga: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kvalité 

Giacomo et al.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Lee et al.        1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

 

  



 

 

Bilaga 2 Protokoll över studiernas kvalité 

 

Granskningsfrågor vid Kvalitativ och Kvantitativ metod, inspirerad av Friberg (2012, s. 138-

139). 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns tidigare forskning beskriven? 

3. Är bakgrunden till problemet beskriven? 

4. Är syftet tydligt beskrivet, så vi förstår vad målet med studien är? 

5. Är metoden beskriven på ett bra sätt? 

6. Undersökningspersonerna, är de beskrivna? 

7. Har data analyserats korrekt? 

8.1 Är resultatet trovärdigt? 

8.2 Används statistiska metoder för att redogöra resultatet? 

9. Förs några etiska resonemang? 

10. Svarar resultatet på studiens syfte? 

11. Finns metoddiskussion? 

12. Sker en återkoppling till bakgrunden i diskussionen? 

 

 

Tabell 2.3 Kvalitetsgradering av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

Artikel     Fråga: 1 2 3 4 5 6 7 8.1 8.2 9 10 11 12 Kvalité 

Leppäkoski et al.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

 

  



 

 

Bilaga 3 Översikt av analyserad litteratur 

Tabell 3.1 Översikt av fynden i de funna artiklarna (n=12), inspirerad av Friberg (2012, s. 

45). 

Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 
Metod 

Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalité 

      
      
Di Giacomo et 
al. 
2017 
England 
 

Kvantitativ 
Enkäter 
Tvärsnitts 
STATtm 
9.2/SE 
 

51 
sjuksköterskor 
barnmorskor 
 

Undersöka sköterskornas 
kunskaper, attityder och 
“tro” om våldsutsatta 
kvinnor som besöker akuten 
eller barnmorskor. 

Det framkommer svårigheter i 
bemötandet. Mer kunskap önskas. Det 
är vanligt att kvinnan blir belagd med 
skuld för våldet mest av manlig 
personal. 

Hög 

Goldblatt 
2009 
England 
 

Kvalitativ 
Djupintervj
uer, 
tematisk 
innehålls 
analys 
 

22 
sjuksköterskor 
 

Att undersöka hur mötet 
med våldsutsatta kvinnor 
påverkas av sjuksköterskans 
yrkesmässiga och personliga 
erfarenheter. 

En del sjuksköterskor drar sig från att 
fråga om våld för att skydda sig själva. 
Mötet skapar empati och medkänsla, 
även ilska och kritik. 

Hög 

Larsen et al. 
2014 
Tyskland 
  

Kvalitativ 
Semistrukt
urerade 
intervjuer, 
fenomenol
ogisk 
analys 
 

6 kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 

Att informera hälso- och 
sjukvården i Tyskland och 
bidra internationellt med 
forskning gällande hur 
hälso- och sjukvården ser på 
kvinnor utsatta för våld i 
nära relation. 

Våldet påverkar kvinnan fysiskt och 
psykiskt. Hon efterfrågar support, 
känslomässigt och formellt. 
Känsla av ensamhet i vårdmötet då 
informationen och bemötandet är 
dåligt. 

Hög 

Lee et al. 
2015 
Taiwan 
 

Kvantitativ 
Enkät 
 

10 
sjuksköterskor 
10 
socialarbetare 
6 psykologer 
2 beslutsfattare 
2 advokater 
 

Studie för att ta fram 
nödvändiga kliniska 
kompetenser för 
omvårdnad, för hälso- och 
sjukvårdspersonal som 
träffar kvinnor utsatta för 
våld i nära relation. 

Förstå kliniska tecken för individuell 
vård, bedöma skador och känna igen 
fysiska reaktioner av posttraumatiska 
stress. Respektfull och empatisk. 
Lyssna. Respektera upplevelsen av våld 
hos olika kön och kulturskillnader. 
Integritet, journalanteckningar och 
tänk på säkerheten. 
 

Hög 

Leppäkoski et 
al. 
2011 
Finland 
 

Kvantitativ  
Kvalitativ 
Enkät, 
semistrukt
urerade 
intervjuer 
innehålls 
analys 

35 kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 
Varav 7 
intervjuades 
 

Beskriva hälsokonsekvenser 
för kvinnor utsatta för våld i 
nära relation då de 
uppsöker akutvården samt 
deras erfarenheter av 
denna. 

Kvinnorna har blivit fysiskt skadade. De 
flesta skadorna är på huvud och 
ansikte. Kvinnorna vill ha 
individanpassad vård, lämplig vård för 
sina fysiska skador, stöd till familjen 
och psykologiskt stöd. 

Hög 



 

 

 

      

Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 
Metod 
 
 

Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalité 

Mørk et al. 
2014 
Danmark 
 

Kvalitativ 
Utforskand
e enskilda- 
och grupp 
intervjuer, 
grounded 
theory 
tolkande 
analys 
 

3 allmänläkare 
8 kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 
5 icke 
våldsutsatta 
kvinnor 
 

Att ta reda på vilka attityder 
och hinder som finns inom 
dessa tre olika grupper inför 
att fråga om våld i nära 
relation som rutin på VC. 

Allmän läkare ansåg inte att de skulle 
fråga rutinmässigt. Olustigt, tid, 
kompetens, ekonomi och de ansåg sig 
kunna känna igen ett offer. 
Våldsutsatta kvinnor tror även att 
läkaren ska känna igen och fråga. 
Kvinnor utan och med erfarenheter av 
våld anser att läkaren kan ställa frågan 
om den ställs lämpligt, fördomsfritt 
och empatiskt. 
 

Hög 

Nemoto et al. 
2008 
Japan 
 

Kvalitativ 
Semistrukt
urerade 
intervjuer 
tematisk 
analys 

15 kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 

Att beskriva vilken typ av 
stöd de ville ha från hälso- 
och sjukvårdspersonal för 
att hantera sin partners 
våld. 

Empati och förståelse: Lyssna, känna 
sig viktig, bjuda in och vårda. Proffsigt 
möte: Råd och hjälp. Flexibla system 
och assistans: Telefonsamtal eller 
hembesök. 

Hög 

Pratt-Eriksson 
et al. 
2014 
Sverige 
 

Kvalitativ 
öppna- 
uppföljand
e frågor 
intervjuer, 
fenomenol
ogisk och 
hermeneut
isk analys 
 

12 kvinnor, 
boende på ett 
härbärge för 
kvinnor utsatta 
för våld i nära 
relation 

Att få en djupare förståelse 
för kvinnor utsatta för våld i 
nära relation och deras 
möte med hälso- och 
sjukvården 

En känsla av förödmjukelse av 
personalens behandlingar. En känsla 
av att bli sviken av hälso- och 
sjukvården. 
En känsla av att bli retraumatiserad 
när personalen inte uppmärksammar 
våldet. 
 

Hög 

Reisenhofer & 
Seibold 
2013 
England 
 

Kvalitativ 
Semistrukt
urerade 
intervjuer 
Grounded 
theory 
NVIVO 8 
analys 
 

7  
Kvinnor utsatta 
för våld i nära 
relation 
 

Undersöka upplevelsen av 
sjukvården för våldsutsatta 
kvinnor, hur bemötandet 
påverkar deras självbild och 
syn på våldet. 

Svårt med tillgången till hälso- och 
sjukvård. Blir bemötta med fördomar 
som att det är kvinnans fel att hon blir 
misshandlad. Saknar empatiska 
möten. 

Hög 



 

 

 

Författare 
År  
Land 

Typ av 
studie 
Metod 
 

 

Deltagare Syfte Huvudfynd Kvalité 

Robinson 
2010 
USA 

Kvalitativ 
Strukturer
ad öppen 
intervju, 
fenomenol
ogisk 
analys 

13  
sjuksköterskor 
på akuten, 
varav 6 kvinnor 
och 5 män. 

Vilka rutiner finns på akut- 
mottagningar för att 
upptäcka kvinnor utsatta för 
våld i nära relation. Ta reda 
på hur akutsjuksköterskor 
reagerar och agerar då 
kvinnorna avslöjar. 
 

Få sjuksköterskor känner till rutinerna 
på avdelningen gällande att fråga om 
våld. Sjuksköterskor gör lite som de 
vill och anser. Mer träning behövs för 
att få bukt med fördomar och 
stereotyper. 

Hög 

Sundborg et 
al. 
2017 
England 
 

Kvalitativ 
Grounded 
theory, 
Open in-
depth 
intervjuer 
INVIVO 
analys 
 

11 distrikt-
sjuksköterskor, 
kvinnor 

Att förbättra förståelsen av 
distriktsjuksköterskans 
erfarenheter i mötet med 
kvinnor utsatta för våld i 
nära relation. 

Hinder som gör att sjuksköterskan inte 
frågar och sätt som får sjuksköterskan 
att ställa frågan. 

Hög 

Watt et al. 
2008 
USA 
 

Kvalitativ 
Semistrukt
urerade 
intervjuer 
ATLAS.ti 
analys 

16 kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 
10 
sjuksköterskor 
på akuten, 8 
kvinnor och 2 
män 
 

Beskriva skillnaden i 
våldsutsatta kvinnors behov 
jämfört med vad 
akutsjukvården erbjuder. 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation 
vill bli bemötta på sin nivå. Inte med 
ett standard bemötande i sina olika 
stadier 

Hög 

  

 

     

 


