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Abstrakt 

Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem vilket 
kränker de mänskliga rättigheterna hos den våldsutsatta kvinnan. Det är 
av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården 
upptäcker dessa kvinnor för att tidigt kunna ingripa, omhänderta och 
stödja dem. Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse 
av mötet med hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha 
blivit utsatt för våld i nära relation. Denna studie är en kvalitativ 
deskriptiv studie där data samlats in med semistrukturerade intervjuer 
med totalt nio stycken kvinnor. Analysen utfördes med en kvalitativ 
innehållsanalys och resulterade i fyra stycken kategorier. Resultatet 
visade att hälso- och sjukvårdspersonalen måste våga ställa frågan om 
våld och ta sig tid för kvinnorna samt ge vidare stöd och uppföljning. Det 
framkom hur avgörande relationen och förtroendet är till hälso- och 
sjukvårdspersonalen för om kvinnor ska våga berätta och söka hjälp. 

Nyckelord: Kvalitativ studie, innehållsanalys, våldsutsatta kvinnor, våld 
i nära relation, hälso- och sjukvårdspersonal, engagemang, förtroende, 
relation, stafettpersonal. 

Keywords: Qualitative Study, content Analysis, abused Women, 
violence in close relationship, health care professionals, commitment, 
confidence, relationship, relay staff. 
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Bakgrund 

Våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem vilket bland annat innebär en kränkning av 

kvinnans mänskliga rättigheter (Socialstyrelsen, 2016). Största delen av våld mot kvinnor sker 

i en nära parrelation, oftast av nuvarande eller tidigare manlig partner. Uppskattningsvis har 

ungefär en av tre kvinnor upplevt våld i nära relation (World Health Organization [WHO], 

2016). Förenta Nationerna definierar våld mot kvinnor som varje handling som resulterar i 

eller sannolikt kommer att resultera i våld, fysiskt, psykiskt eller sexuell skada eller lidande 

för kvinnan, vilket kan innebära ett kontrollerande beteende från partnern över kvinnan. Det 

innefattar även hot om ovanstående handlingar, tvång eller ett frihetsberövande, detta både 

om det sker i det privata livet eller i det offentliga. Våldet innefattar även hot att skada andra i 

kvinnans omgivning såsom barn eller exempelvis husdjur eller hot att förstöra betydelsefulla 

ägodelar till kvinnan (WHO, 2016).  

 

Historik 

För att få en bättre inblick av våld mot kvinnor i nära relation kan en historisk tillbakablick 

vara av vikt. Under 1700-talet stod kvinnan under förmyndarskap under sin make eller far och 

ända fram till mitten av 1800-talet var det lagligt att utöva våld mot sin fru. I början av 1900-

talet utformades svenska lagar för att män och kvinnor skulle bli mer jämställda, exempelvis 

att kvinnor fick börja rösta och våldet mot kvinnor blev mer reglerat (Granström, Andersson, 

Jansson & Oja, 1996). Fram till idag har lagstiftningen angående våldet mot kvinnor sett olika 

ut, allt från att våldet varit lagligt bara man inte dödade kvinnan, samt att så länge våldet 

pågick inom hemmets väggar var det lagligt. Tills det idag i Sverige är hård lagstiftning 

gällande våld mot kvinnor där förekomsten ska vara obefintlig. Förr sågs kvinnans kropp som 

något männen hade en självklar rätt till oavsett om det gällde sexuellt, fysiskt våld eller 

bestraffning, detta är dock inte längre hållbart eller lagligt i dagens Sverige (Eliasson, 2008, s. 

47-50).  

 

Kvinnovåldet globalt  
Det finns flertal internationella överenskommelser gällande mänskliga rättigheter där Sverige 

anslutit sig till dessa åtaganden på global nivå för bättre folkhälsa. Sverige står under 

lagstiftning som ansluter sig till FN:s konvention att all kvinnodiskriminering ska vara 

obefintlig (Socialstyrelsen, 2016). Våld mot kvinnor i nära relation förekommer i alla länder 
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oavsett kultur, socialt eller ekonomiska förhållanden (Jonzon, Vung, Ringsberg & Krantz, 

2007). Det ser dock olika ut i världens länder, både i och utanför Europa, inget land 

godkänner dock oreglerat våld mot kvinnor, vissa regler och förhållningssätt finns gällande 

hur våldet får se ut i vissa länder (WHO, 2016). Kvinnan ses vara en ägodel i vissa länder och 

anses ska vara lydig och tyst och hårt arbetande i hemmet och är underordnad mannen. 

Kvinnor anses vara mindre starka och männen ses som överordnad i familjen och våldet kan 

användas som straff eller tillrättavisning (Laisser, Lugina, Lindmark, Nyström & Emmelin, 

2009). I en del länder finns en könsnorm vilka anser att kvinnan bör vara underordnad 

mannen med undergiven attityd. Utmanas denna könsnorm kan risken att utsättas för våld öka 

(Jonzon et al., 2007). Våldet mot kvinnor i nära relation ses som ett jämställdhetsproblem, där 

kvinnor inte får rätt till sin frihet och mänskliga rättigheter.  

 

Den svenska jämställdhetspolitiken har som mål att allt våld mot kvinnor ska upphöra. Alla 

människor ska ha samma möjlighet och lika rätt till egen kroppslig integritet. I Sverige har 

socialtjänsten i varje kommun det yttersta ansvaret för att våldsutsatta kvinnor får den hjälp 

och stöd de är i behov av, detta kan röra sig om ekonomiskt stöd, skyddat boende och 

möjlighet till samtalskontakt. I Sveriges kommuner finns olika typer av verksamheter dit 

våldsutsatta kvinnor kan vända sig, både kommunala och ideella verksamheter 

(Socialstyrelsen, 2016). I Norrbotten är FREDA-mottagningen den kommunala verksamheten 

och Kvinnojouren en ideell verksamhet. Båda dessa verksamheter arbetar för att hjälpa och 

stödja kvinnor vilka blivit utsatta för våld i nära relation. Verksamheterna stödjer våldsutsatta 

kvinnor samt eventuella barn som finns med i bilden. De erbjuder jourverksamhet, 

samtalskontakt, skyddat boende, stöd i kontakt med sjukvård och myndigheter, juridiskt stöd 

och hjälp till självhjälp samt innehar tystnadsplikt. Både FREDA-mottagningen och 

kvinnojouren erbjuder även utbildningar och föreläsningar för att sprida sina kunskaper om 

våld i nära relation (http://www.lulea.se/omsorg--stod/vald-i-nara-relation/freda-

mottagningen-mot-vald.html ; http://www.irislulea.org).  

 

Risker för att drabbas av våld 
Riskfaktorer för att drabbas av våld har identifierats vara låg utbildning, bevittnat våld i 

hemmet under uppväxten, övergrepp under barndomen, en attityd att acceptera våld samt en 

ojämlikhet inom parrelationen (WHO, 2016). Det har visat sig finnas olika orsaker till våld i 

nära relationer. Socialstyrelsen (2016) belyser faktorer såsom bristande jämställdhet, skev 
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maktfördelning, socioekonomiska förhållanden, faktorer i själva relationen samt individuella 

egenskaper och faktorer. Enligt Jonzon et al. (2007) har det visat sig att män med låg 

utbildning utövar mer fysiskt våld och män med hög utbildning utövar mer psykiskt våld mot 

kvinnor. Våldet mot kvinnor i nära relation förekommer hos både välutbildade och 

lågutbildade par men generellt mer hos par med låg utbildning.  

 

Våldets konsekvenser 
Våld mot kvinnor kan leda till flertalet konsekvenser för hälsan, det kan direkt leda till fysiska 

skador, psykisk ohälsa såsom depression, sömnsvårigheter, ätstörningar, ångestsyndrom, 

självmordstankar och självmordsförsök. Även oönskade graviditeter, aborter, gynekologiska 

besvär, ökad risk för missfall och fosterdöd. Andra hälsokonsekvenser vilka kan ses är 

exempelvis ryggbesvär, buksmärtor, huvudvärk, fibromyalgi, mag- och tarmsjukdomar samt 

begränsad rörlighet. Våldet kan även leda till ökad användning av tobak, droger, alkohol samt 

riskfyllda sexuella beteenden och ohälsosamma levnadsvanor (WHO, 2016; Lawoko, Sanz, 

Helström & Castren, 2011). Våld i nära relation kan även leda till sociala konsekvenser med 

isolering av kvinnan, sjukskrivning, arbetslöshet, ekonomiska problem samt svårigheter med 

boendesituationen. Konsekvenser av våld i nära relation kan även drabba eventuella barn och 

husdjur som finns med i bilden vilka får bevittna våldet (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Få studier finns gällande hur samhället påverkas samt om samhällets kostnader gällande våld i 

nära relation och mot kvinnor (Socialstyrelsen, 2016). Det är svårt att beräkna en exakt siffra 

för kostnader av våld i nära relation då det finns ett stort mörkertal (Brottsförebyggande rådet, 

2014). Det stora mörkerantalet gällande våld mot kvinnor i nära relation tros bero på att 

kvinnorna inte söker hjälp på grund av skam, rädsla, bestraffning från förövaren och 

stigmatiserande attityder från allmänhet och sjukvården. Ytterligare orsak kan vara att 

förövaren ofta är någon som kvinnan lever tillsammans med och älskar och eventuellt har 

gemensamma barn med vilka kan komma att påverkas (Lawoko et al., 2011).  

 

Hälso- och sjukvårdens bemötande av våldsutsatta kvinnor 
Bemötande handlar om hur hälso- och sjukvårdspersonal tar emot och möter patienter. Det 

innefattar uppträdande, mottagande och behandling av patienter. Till bemötande hör även 
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hälso- och sjukvårdspersonalens sätt att hälsa, ögonkontakten och hur kroppsspråket används. 

Det är av stor betydelse med gott respektfullt bemötande och grunden till det är att visa 

vänlighet, artighet och hjälpsamhet. Hur bemötandet sker av hälso- och sjukvårdspersonal är 

av stor vikt för hur tillfredställande mötet blir (Fossum, 2013, s. 30). Mycket av kvinnliga 

patienters klagomål till patientnämnden är relaterat till ett icke tillfredsställt bemötande av 

hälso- och sjukvårdspersonal. Framförallt på grund av bristande kommunikation, information, 

kunskap samt osympatisk uppträdande gentemot kvinnan. God kommunikation mellan patient 

och vårdpersonal är centralt i alla möten i vården samt att utgå från varje enskild individ 

(Söderberg, Olsson & Skär, 2012).   

 

För att identifiera kvinnor som är drabbade av våld i nära relation krävs kunskap, beredskap, 

tid och välutarbetade rutiner för hur dessa kvinnor ska upptäckas och hur vidare handläggning 

bör ske. Studier (Lawoko et al., 2011; Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). 

har visat att brister inom dessa områden finns och att det påverkar identifieringen av 

våldsutsatta kvinnor. Mer utarbetade rutiner gällande ovanstående hade sannolikt kunnat 

minska mörkerantalet. En studie (Sundborg et al., 2012) har även visat att ett större antal 

sjuksköterskor har inhämtat utbildning och kunskap på eget engagemang och initiativ och ett 

mindre antal har fått utbildning via yrket och arbetsgivare.  

 

Det framkommer i Feder, Hutson, Ramsay och Taket (2006) att kvinnor, vilka blivit utsatta 

för våld i nära relation, har önskan om specifika oönskade och önskade egenskaper hos 

sjukvårdpersonal när de blir bemötta i primärvården. Enligt Montero et al. (2012) är det av 

stor vikt att ge bra bemötande till dessa kvinnor då de söker hjälp då detta kan vara avgörande 

i många aspekter samt i hur stor utsträckning kvinnorna återfår sina kvinnliga mänskliga 

rättigheter. Det är viktigt att bemötandet och insatser från primärvården upplevs goda från de 

våldsutsatta kvinnorna och att de känner sig sedda, tagna på allvar och prioriterade (Montero 

et al. 2012). Kompetensbeskrivningen för distriktsköterskor innefattar fördjupade kunskaper 

inom omvårdnad. Distriktsköterskor ska i sitt arbete vara lyhörd och beredd på att möta 

komplexa och oförutsägbara situationer och hantera detta på bra sätt. I arbetet ingår att främja 

hälsa, lindra lidande, förebygga ohälsa och återställa god hälsa. Inom distriktsköterskans 

omvårdnadsarbete ska hen skapa förståelse för olika individer, uppmärksamma och agera på 

förändringar och stödja patienterna med respekt samt med en holistisk människosyn 

(Kompetensbeskrivning för distriktsköterskor, 2008).  
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Rational 
Den svenska jämställdhetspolitikens mål är att allt våld mot kvinnor ska upphöra. Då 

mörkertalet, för våldsutsatta kvinnor i nära relation, är stort anser vi detta vara ett viktigt 

område att studera. Detta för att belysa förbättringsområden för sjukvårdpersonalen, utveckla 

och ge primärvården bättre verktyg för att upptäcka och bemöta dessa kvinnor samt att 

kvinnor ska känna sig mer trygga i mötet. Dessa faktorer tror vi kan bidra till att mörkertalet 

minskar och fler kvinnor får professionell hjälp och stöd. Bemötandet vi avser att studera är 

mötet med kvinnor vilka blivit utsatta för våld i nära relation och hälso- och 

sjukvårdspersonal inom primärvården. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation. 

 

Metod 

Design 
Denna studie genomfördes med deskriptiv kvalitativ metod för att uppnå syftet med studien. 

Med deskriptiv kvalitativ metod menas att studera det synliga och vad som framkommer 

under datainsamlingen. Inga tolkningar görs på djupet, det beskriver fenomen eller händelser 

och är datanära (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Polit & Beck 2016, s. 479).  Enligt 

Polit och Beck (2016, s. 463, 479) är detta en vedertagen metod att använda då syftet är att 

beskriva upplevelser och erfarenheter och på så sätt få helhetsförståelse för det som ska 

studeras.  

 

Deltagare 
Ett ändamålsenligt urval av nio kvinnor gjordes i denna studie. Enligt Polit och Beck (2016, s. 

494) används ofta ändamålsenligt urval med en definierad grupp individer vid kvalitativ 

forskning för att försäkra sig om att få så rik data som möjligt samt att försäkra sig om att få 

svar på frågeställningen. Inklusionskriterier för studien var kvinnor vilka hade blivit utsatta 

för våld i nära relation och varit i kontakt med primärvården för att kunna delge sina 

upplevelser och erfarenheter. Alla kvinnor oavsett ålder, kulturell- och etnisk bakgrund 
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inkluderades om de uppfyllde de övriga inklusionskriterierna. De deltagande kvinnorna var i 

åldrarna 22-58 år (M= 39 år).  

 

Procedur 
Deltagare rekryterades via olika mottagningar dit våldsutsatta kvinnor kan vända sig, i detta 

fall FREDA-mottagningen och kvinnojourer i Norrbotten samt via en sluten grupp för endast 

kvinnor i Norrbotten på sociala medier. Personal på ovanstående mottagningar kontaktades 

och informerades om studien och dess syfte. Personalen tillfrågade i sin tur tänkbara kvinnor 

vilka hade regelbunden samtalskontakt med dem efter att de blivit utsatt för våld i nära 

relation. De kvinnor som visade intresse för att delta fick motta ett informationsbrev (bilaga 

1). Informationsbrevet innehöll information om studien, syftet, tillvägagångssätt, löfte om 

konfidentialitet samt att de fick ge sitt samtycke till att bli kontaktade av författarna via 

telefon eller mail. I den slutna gruppen på sociala medier skrevs en inbjudan till de kvinnliga 

medlemmarna att delta i studien och dess syfte. De kvinnor som kunde tänka sig delta ombads 

ta kontakt med författarna via mail eller telefon och fick därefter informationsbrev och fick ge 

sitt samtycke till att delta. Samtycke gavs skriftligt via den med informationsbrevet bifogade 

svarstalongen och i vissa fall även muntligt från kvinnorna. Denna procedur innebar att 

kvinnorna hölls helt anonyma för författarna fram tills dess att kvinnorna givit sitt 

informerade samtycke till att delta. Efter att kvinnorna givit sitt informerade samtycke till att 

delta kontaktades de av författarna och var således inte längre anonyma för författarna. 

Informerat samtycke innebär att deltagarna ger sitt samtycke till att delta efter att ha fått 

adekvat information om studien, dess syfte, innehåll, tillvägagångssätt samt att deltagandet är 

helt frivilligt och att de kan dra sig ur när som helst utan att behöva ge något skäl till detta 

(Polit & Beck, 2016, s. 143-144; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 107-108). 

 

Datainsamling 
I studien genomfördes enskilda intervjuer med kvinnorna. Intervjuerna utfördes av båda 

författarna tillsammans och i två fall av författarna var för sig enligt kvinnornas önskemål. 

Målet med de semistrukturerade intervjuerna var att kvinnorna skulle få berätta fritt om sina 

egna upplevda erfarenheter. Detta krävde att författarna var uppmärksam på vad som 

berättades under de enskilda intervjuerna. En utarbetad frågeguide (Bilaga 2) med 

semistrukturerade frågor användes. Frågeguiden innehöll frågor angående 
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bakgrundsinformation om kvinnorna, exempelvis ålder, utbildningsnivå, etnicitet, 

familjeförhållanden och boendesituation I frågeguiden fanns sedan olika teman med 

förberedda frågor samt tänkbara följdfrågor. Frågorna följdes i en logisk ordning inom 

områden vilka önskades bearbetas och besvaras för att kunna svara på studiens syfte (jmf. 

Polit & Beck, 2016, s. 510; Kvale & Brinkman, 2014, s. 172-182). Intervjuguide användes för 

att försäkra att önskade frågor skulle besvaras och bearbetas samt att svar skulle ges på syftet. 

Enligt Polit och Beck (2016, s. 510) används semistrukturerade intervjuer för att försäkra sig 

om att alla de på förhand önskade delarna blir bearbetade under intervjun.  

Intervjuerna utfördes på ostört, avskilt rum på Kvinnojouren, FREDA mottagningen, Luleå 

Tekniska Universitet eller i hemmet hos kvinnan. Allt efter kvinnans eget önskemål. 

De enskilda intervjuerna spelades in på ljudfil, detta för att säkerställa att ingen data skulle gå 

förlorad och för att lättare hålla reda på vad kvinnorna och vad författarna sagt. Att spela in 

intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att kunna gå tillbaka och lyssna på vad som sagts om 

distraktion förekommit under intervjun. Intervjuerna varade mellan 30-60 minuter. Efter varje 

avslutad intervju transkriberades intervjuerna ordagrant. Innan inspelningen startade 

inhämtades ett medgivande från kvinnorna angående att spela in intervjuerna. Ljudfiler och 

det transkriberade materialet var något endast författarna samt handledare hade tillgång till 

(jmf Polit & Beck, 2016, s. 508). 

 

Dataanalys 
Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med induktiv manifest ansats i 

enlighet av Granheim, Lindgren och Lundman (2017). Induktiv ansats innebär att insamlad 

data analyseras för att sedan dra slutsatser av de erfarenheter som framkommit och 

observerats (Polit & Beck, 2016, s. 81, 479, 731) Kvalitativ innehållsanalys innebär att 

analysera innehållet i berättande data och identifiera framträdande kategorier av mönster i 

dessa för att få fram själva kärnan av innehållet och förstå innebörden. De enskilda 

intervjuerna transkriberades ordagrant, lästes igenom flertalet gånger av båda författarna för 

att få en förståelse och helhetssyn över insamlad data. Sedan togs textenheter ut från de 

transkriberade intervjuerna, totalt 474 stycken textenheter. Textenheterna innehöll alla 

relevant information vilket svarade mot syftet. Textenheterna kodades med K som stod för 

kvinna, sedan ett nummer som varje kvinna gavs utefter intervjuerna utfördes samt sedan 

ytterligare ett nummer för textenheten i nummerordning, exempelvis K1:23. Detta gjordes för 

att kunna spåra tillbaka till textenhetens ursprung. Därefter kondenserades textenheterna för 
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att korta ned texten men samtidigt behålla kärnan i innehållet. Textenheterna delades sedan 

stegvis in i olika kategorier samt underkategorier utifrån dess innehåll och likheter och 

etikettmärktes. Detta resulterade i totalt 27 kategorier. Dessa kategorier bearbetades sedan 

stegvis för att sammanföra underkategorier med liknande innehåll. Detta resulterade slutligen 

med fyra stycken kategorier. Enligt Granheim, Lindgren och Lundman (2017) samt enligt 

Polit och Beck (2016, s. 537-538) är det centralt att data bryts ner i mindre delar samt att 

texten kondenseras i mindre enheter och delas in i kategorier. Detta eftersom syftet är att ta 

reda på kvinnornas olika upplevelser av primärvårdens bemötande. Att använda sig av denna 

studiedesign är enligt Polit & Beck (2012, s. 14) en vedertagen metodik då man vill belysa 

deltagares upplevelser och tankar av ett specifikt område.  

 

Etiska överväganden 
En intervjuforskning är genomsyrad av etiska och moraliska frågeställningar och detta är 

något författare alltid måsta ta i beaktning innan forskning påbörjas (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 97). Innan datainsamlingen påbörjades lämnades etikansökan in till etiska kommittén 

tillhörande Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, vilka granskade 

och godkände genomförandet av denna studie. Kvinnorna informerades om att all data skulle 

behandlas konfidentiellt, allt material avidentifieras och att inget skulle kunna spåras tillbaka 

till dem.  Kvinnorna informerades även om att de kunde avbryta sitt deltagande när som helst 

utan att behöva uppge något skäl till detta. Detta är av största vikt eftersom studien kommer 

att publiceras och redovisas offentligt.  Författarna informerade kvinnorna om att all insamlad 

data förvarades på ett säkert sätt där bara författare och handledare har tillgång till materialet 

samt information om att vid studiens avslut kommer allt material att förstöras. Kvinnorna fick 

lämna sitt informerade samtycke till att delta, antingen muntligt eller skriftligt. De två kvinnor 

vilka rekryterats via sociala medier lämnade detta informerade samtycke muntligt, resterande 

sju kvinnor lämnade sitt samtycke skriftligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 99-100) 

bör etiska överväganden göras i alla studiens delar. Till att börja med ska övervägning göras 

om syftet med studien kan komma att leda till förbättring. Författarna övervägde tänkbara för- 

och nackdelar huruvida studiens syfte skulle komma att göra mer gott än skada för de 

deltagande kvinnorna. Samt om det skulle leda till positiva aspekter för både de deltagande 

kvinnorna och för vårdpersonalen i mötet med primärvården. Författarna kom fram till att 

studien kommer bringa mer nytta än skada. Och att resultatet skulle vara gynnsamt både för 

våldsutsatta kvinnor och underlätta arbetet för hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. 
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Då människor används i studier måste författarna försäkra sig om att deltagarnas rättigheter är 

skyddade (Polit & Beck, 2016, s. 137). De deltagande kvinnorna informerades om studiens 

syfte, eventuella risker och fördelar i och med deltagande i studien. Eventuella risker med 

studiens ansågs bland annat kunna vara stress, obehag, genans, känsla av stigma och dåligt 

psykiskt mående, detta var något som beaktades. För att minimera riskerna för detta erbjöds 

deltagarna stöd i form av samtalskontakt om behov skulle finnas efter utförd intervju. 

FREDA-mottagningen och de olika kvinnojourerna erbjöd denna typ av samtalskontakt om 

behov skulle uppstå. Författarna beaktade hela tiden kvinnornas integritet, autonomi och att 

kvinnorna gavs rättvis behandling. Positiva effekter för de deltagande kvinnorna ansågs kunna 

vara framkallande av positiva känslor av att få tala med en utomstående person samt kunna ge 

nya synsätt och kunskap om dem själva och deras situation. Kvinnorna kunde även tänkas 

känna en tillfredställelse av att studiens resultat kan komma att hjälpa andra i liknande 

situationer. Detta likt Polit och Beck (2016 s. 142-143) beskrivning av risker och fördelar som 

kan tänkas uppstå för deltagare i studier. 

 

Resultat 
Dataanalysen resulterade i fyra stycken kategorier (tabell 1). Resultatet presenteras i löpande 

text nedan med citat från kvinnorna i studien. Det var viktigt för kvinnorna att förklara hur 

själva våldet påverkade dem och då det även är relevant för förståelsen av resultatet 

presenteras detta i en sammanfattande text före presentationen av studiens resultat. 

 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=4) 
Kategorier 
Brist på tid, kunskap och empati resulterar i ett dåligt möte 

Avsaknad av kontinuitet försvårar mötet 

Vikten av förståelse och engagemang 

Stöd och uppföljning ökar chansen för välbefinnande 

 

Kvinnorna beskrev att de blivit manipulerade och utsatta för våld under lång tid innan de 

sökte hjälp och att våldet påverkade dem fysiskt och psykiskt vilket var skamfyllt. Känslan av 

skam handlade om att någon de älskar eller har älskat och som ska älska tillbaka utövar våld 

mot dem. Med dessa upplevelser och känslor i åtanke uppgav de att bemötandet var av stor 

vikt för utfallet och att hälso- och sjukvårdspersonalen behövde ha kunskap för att kunna ge 

bästa stöd och hjälp i mötet. Alla kvinnor beskrev att våldet kommit smygande och eskalerat 
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med tiden. De kände sig nedtrycka till botten, ständigt övervakade och kontrollerade av 

männen. Kvinnorna beskrev att de blev så nedbrutna att de själva började tänka att de var 

värdelösa och inte hade något värde vilket de upplevde skapade stor hopplöshet och dålig 

självkänsla. Detta väckte i vissa fall tankar om att ta sitt eget liv. De upplevde även somatiska 

symtom med ont i magen, illamående, huvudvärk och fick sjukdomskänsla.  

”Han sa alltid att han älskade mig, det var därför han slog mig… och det känns ju 

jättekonstigt… han sa ofta ”ta av dig alla kläder jag måste se om det har blivit något” (K5) 

 

”Jag var helt utbränd och började få självmordstankar och så… sedan började jag få fysiska 

symtom och mådde jättedåligt. Illamående då jag kom hem och ont i magen och ont i huvudet 

direkt jag kom hem” (K7) 

 

Kvinnorna beskrev att de kände rädsla för mannen. Rädsla för hur mannen skulle reagera om 

han fick reda på att de sökt hjälp. Rädslan handlade också till stor del att mannen till slut 

skulle ta livet av dem eller att männen skulle få dem att må så pass dåligt att de själv skulle 

välja att ta sitt liv. Många kvinnor beskrev att männen hotat dem att om de skulle berätta om 

våldet skulle de bli bestraffade med våld eller bragd om livet, både gällande sig själv, 

närståendes och/eller husdjurs liv. Kvinnorna beskrev även rädsla för att söka hjälp av hälso- 

och sjukvårdspersonal. En rädsla fanns av att behöva sitta i väntrummet på hälsocentralen och 

där eventuellt kunna bli upptäckt av mannen, eller bekanta till dem vilka skulle kunna 

framföra till mannen att de varit där.  

 

”…han rusade in i bodan och tog yxan och kostade den mot mig och jag hann bara hoppa 

undan och den tog i marken och då kände jag att NU måste jag härifrån och då var det som 

en återvändsgränd om jag så säger… nu vet jag att han måste jag komma ifrån, han kommer 

att försöka ta ihjäl mig på alla sätt och vis” (K5) 

 

”Jag tyckte det var jobbigt att sitta där i väntrummet… jag var orolig för att komma, tänk om 

det var någon som kände honom där som… är här och börjar fråga varför jag är här. För 

vissa gör ju det… det är ju kanske inte så konstigt; Hej vad gör du här? Så jag blev stressad. 

Vad ska jag säga om jag träffar någon… jag får säga att jag haft feber… nä det kan jag inte 

säga…” (K4) 

 



 13 

Kvinnorna beskrev att när de väl bestämde sig för att söka hjälp var det ofta en impulsiv 

handling. De beskrev att tillfälle uppstod och att de då såg sin chans att söka hjälp och bryta 

sig lös från mannen. Ett sådant tillfälle kunde exempelvis vara att mannen lämnat bil och 

bilnycklar hemma då han var på jobbet och barnen i skolan. Kvinnorna uppgav att det var av 

största vikt att då bli väl bemött och väl omhändertagen där och då eftersom de beskrev att 

denna chans och möjlighet kanske inte skulle komma igen under lång tid framöver eller aldrig 

igen.  Kvinnorna beskrev att när de väl sökt hjälp kände de stor lättnad och som att en sten 

fallit från axlarna. De beskrev att det var en skön känsla att få dela med sig och berätta allt det 

hade haft inom sig under lång tid. Kvinnorna beskrev att det fanns så mycket att berätta och 

delge, de kunde sitta hur länge som helst och berätta. De beskrev därav vikten av att få tiden 

med hälso- och sjukvårdspersonalen så de kunde öppna sig när de väl sökte hjälp.  

 

”När jag satt i bilen så stannade jag bara och skrek… jag bara skrek… *gråter* det var som 

att hundra kilo hade tagits bort från mina axlar… jag visste att nu, nu är jag påväg, jag bara 

skrek… jag visste att jag kommer aldrig tillbaka…” (K7) 

 

Brist på tid, kunskap och empati resulterar i ett dåligt möte 
De flesta kvinnor beskrev att de upplevde den första kontakten med hälso- och 

sjukvårdspersonal bra. Två kvinnor beskrev första kontakten med hälso- och 

sjukvårdspersonal via telefon där de skulle boka tid för att få hjälp i sin situation svår och 

utmanande. Detta för att de upplevde att mottagningssköterskan i telefonen var väldigt frågvis 

om varför de ringde och ville ha en bokad tid. De uppgav att det var svårt att berätta om vad 

de hade varit med om i telefon då de inte hade hunnit skapa någon relation eller förtroende för 

mottagningssköterskan. De beskrev att det var svårt att få en bokad tid om de inte berättade 

varför de ringde. 

 

”Jag var inte jättesugen på att prata med den här mottagningssköterskan… så att för mig så, 

jag tyckte att det var svårt at slingra mig ur dom här frågorna för att få den här akuttiden 

som jag var ute efter” (K4) 

 

Flertalet kvinnor beskrev neutralt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen, ett neutralt 

möte med viss avsaknad av engagemang och empati. De beskrev det som vilket möte som 

helst med hälso- och sjukvårdspersonal där de gjorde vad de behövde men inte något mer.  
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Fåtal kvinnor beskrev att de upplevde bra bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal, där 

de kände sig trygga, lyssnade på och tagna på allvar. De upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen tog sig tid för dem och verkligen lyssnade engagerat och var inte 

stressade av den utsatta tiden av besöket. Två av dessa kvinnor hade redan en relation med 

den hälso- och sjukvårdspersonal de träffade.  

 

”Hon är ju helt suverän! Så jag hann inte säga så mycket… det var ju jobbigt… hon tog sig 

verkligen tid och lyssnade på mig. Hon satt inte där och tittade på klockan. Vi drog ju över 

väldigt länge en hon var… helt suverän.” (K6) 

 

Kvinnor beskrev dåligt bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal där de inte tog sig tid för 

dem och stressade sig igenom mötet. Önskvärt var att hälso- och sjukvårdspersonalen 

kvinnorna mötte i primärvården skulle ta sig tid för dem då de väl tagit mod till sig att söka 

hjälp och berätta om vad det är och varit utsatta för. Kvinnor upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade hård attityd med avsaknad av empati i mötet. De kände sig 

förminskade i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal och att de bagatelliserade situationen.  

Kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte var intresserade av deras 

berättelse samt att de inte fick någon större respons. Svalt och kyligt bemötande med otrevlig 

attityd upplevdes av dessa kvinnor vilket inte ledde till något förtroende för hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Brist på delaktighet var också något de beskrev i mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal. Flertalet kvinnor beskrev att de kände sig obekväma i mötet med hälso- 

och sjukvårdspersonalen och ångrade att de överhuvudtaget sökt hjälp. 

 

”…just det där att de tittar på klockan hela tiden och att de säger att nu är tiden snart slut… 

det kanske man inte vill höra om man precis tagit sig mod till att söka hjälp och berätta. Att 

nu har vi dragit över så nu har vi ingen mer tid… för man kan ju inte säga hur länge det tar 

eller hur länge man orkar prata… det är jätteviktigt att den man träffar verkligen engagerar 

sig… och inte bara släpper det” (K6) 

 

”Jag tror att jag hade kunnat sitta där hur länge som helst. För att när jag tog det där klivet 

att ta kontakt med vården… då var det som att öppna en vattenkran… det bara forsade ur 

mig…” (K4) 
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En av kvinnorna påtalade att frågan ”varför” från hälso- och sjukvårdspersonalen som något 

väldigt negativt. Frågan ”varför” mannen gjort så mot henne väckte funderingar och 

upplevdes negativ i mötet då hon upplevde att frågan riktades mot henne, vad hon hade gjort 

för att förtjäna att bli behandlad på det sättet. Hon beskrev istället att denna fråga bör riktas 

mot mannen, varför han har utsatt henne för detta våld. Kvinnan beskrev vidare att när hon 

fick frågan varför kunde hon börja ursäkta mannen för det han gjort mot henne.  

 

”Man vrider och vänder på detta varför inne i sitt huvud… man tänker att till och med 

vårdpersonalen frågar varför… ja tänker man… ja det är klart att jag borde kanske ha 

dammsugit bättre, då hade jag kanske inte haft dom här blåmärken… Ja varför, varför blir 

han arg… ja det var ju för att det var jag som orsakat att han blivit arg och slagit mig… så 

frågan varför blir så fel… egentligen borde frågan vara vad är det för fel på Mannen som 

slår dig?” (K4) 

 

Kvinnorna beskrev att de hade förhoppning om att få bättre stöd och hjälp men de upplevde 

att mötet inte blev som förväntat. Det dåliga bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen 

gjorde att flertalet av kvinnorna ångrade att de hade sökt hjälp och fick en känsla av att de 

hade sig själv att skylla. Detta ledde till att många kvinnor inte vågade öppna sig mer än 

nödvändigt. Flertalet av kvinnorna upplevde att det fanns förutfattade meningar hos hälso- 

och sjukvårdspersonalen. Främst de med annan etnisk bakgrund, vilka var två stycken kvinnor, 

upplevde detta samt en kvinna med tidigare missbruksproblematik. De två kvinnor med annan 

etnisk bakgrund beskrev att våld i nära relation mot kvinnan var ofta förekommande i deras 

kultur och att hälso- och sjukvårdspersonalen också verkade ha den synen. Kvinnan med 

tidigare missbruksproblematik upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal i stora drag hade en 

chargong om att hon fick skylla sig själv. Att hon hade sig själv att skylla för att hon blivit 

utsatt för våld relaterat till hennes tidigare leverne och umgängeskrets med missbruk.  

 

”Det finns ju alltid en ide, alltså en utlandsflicka eller arab… dom vet att det finns 

misshandel, att det händer normalt…” (K9) 

 

Majoriteten av kvinnorna beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen i flertalet fall hade fel 

fokus i mötet med dem. De upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen i stort sett fokuserade 

på det fysiska skadorna, utelämnade det psykiska eller började ställa icke relevanta frågor 

med fokus på annat än våldet. Några av kvinnorna beskrev att om de inte hade några synliga 
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skador från våldet så blev de inte lika prioriterade och tagna på allvar. De fysiska skadorna 

upplevdes enklare att berätta om då det inte var något som behövdes sättas så mycket ord på. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevdes ofta agera utifrån en särskild mall eller ”handbok” 

vilken de hade svårt att frångå och svårt att bryta ramarna. Kvinnorna beskrev att 

individanpassade samtal och möten hade varit värdefullt. Den kvinna som tidigare hade haft 

missbruksproblematik beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserade mest på hennes 

sjukdomar och åkommor vilka berodde på tidigare missbruksproblematik. Inte på det våld 

hon hade upplevt i nära relation och måendet efter det, detta gjorde att hon kände sig kränkt. 

 

”Dom var inte riktigt tillmötesgående om vi säger så, dom var inrutade och ganska bestämd 

med att ”det här kan vi hjälpa dig med”, men de kunde inte gå utanför sina ramar och kanske 

fråga runt ikring eller om det var något annat utan det var liksom det här eller inget… det var 

det svaret jag fick den gången i alla fall” (K3) 

 

Kvinnor uppgav att de upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen inte ställde relevanta 

frågor på grund av okunskap, osäkerhet och att de inte visste vad de förväntades göra av 

svaren de fick av kvinnorna. Kvinnor uttryckte önskan om att få styra samtalet mer själv och 

inte få för många frågor utan att hälso- och sjukvårdspersonalen ibland skulle kunna inta en 

mer passiv roll och endast ställa enstaka öppna frågor och låta kvinnan styra konversationen. 

Kvinnor upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal generellt behövde mer kunskap om 

kvinnor vilka blivit utsatta för våld i nära relation då detta upplevdes vara hinder i bemötandet 

och hinder gällande att ställa relevanta frågor. Detta troddes kunde leda till sämre 

helhetsbedömning av situationen. 

 

”Det är som jag säger… mer kunskap… om kvinnor som inte mår bra… just det där att våga 

ställa frågor… att våga ställa frågan flera gånger och inte vara rädd för vad man ska få till 

svar.” (K6) 

 

Avsaknad av kontinuitet försvårar mötet 
Kvinnor upplevde att det var svårt och jobbigt att träffa och berätta flera gånger om sin svåra 

situation för olika hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gällde alla professioner. Det framkom 

flera gånger under intervjuerna att det var mycket värdefullt att få träffa så få hälso- och 

sjukvårdspersonal som möjligt under hela processen vad det gäller hjälp, stöd och uppföljning. 
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Flertalet kvinnor beskrev att varje gång de var tvungna att berätta om sin situation rev det upp 

såren på nytt och skapade dåligt mående. De önskade att hälso- och sjukvårdspersonalen inom 

primärvård ska ha detta i åtanke och vara pålästa inför mötet. 

 

”Alltså när du pratar om det hela tiden. Man vill inte berätta hela tiden. Man… alltså det 

räcker en gång, att berätta en gång vad som hänt räcker… inte behöva berätta på 

hälsocentralen för sköterska, läkare, för FREDA-mottagningen, för kvinnojouren, för polisen, 

för vänner… det vart så många olika ställen att berätta på” (K2)  

 

Kvinnorna upplevde i synnerhet svårigheter och dåliga upplevelser i att behöva möta 

stafettpersonal i primärvården. De beskrev rädsla att behöva träffa en stafettläkare eller 

stafettsjuksköterska eftersom de ofta utstrålade att de egentligen inte verkade bry sig. Det 

upplevdes jobbigt att behöva berätta om sin svåra situation för en läkare som de visste att de 

inte kommer få träffa igen och därmed behöva berätta ytterligare en gång för någon ny. 

Stafettpersonal upplevdes av kvinnorna vara bristfälliga vad gäller fortsatt stöd och 

uppföljning.  

 

”Ja man blir bara en i mängden för dom, det är de jag menar… dom tar inget ansvar för att 

det blir någon uppföljning och verkar inte bry sig heller så varför ska jag då säga någonting? 

När jag nästa gång får träffa en annan som inte heller kommer att göra något av det jag 

säger” (K6) 

 

Kvinnor upplevde att om stafettläkare ställde frågan om de hade blivit utsatta för våld i nära 

relation valde de flesta att svara nekande. De uppgav att det kändes enklast så för att de kände 

att det mest troligt ändå inte kommer leda till någon hjälp. Detta eftersom förtroendet för 

stafettläkare var avsevärt mindre än till ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal. Vissa kvinnor 

valde att inte söka hjälp överhuvudtaget eller söka sig till annan instans än primärvården där 

de redan kände ett förtroende.  

 

”Och sen när jag väl fick träffa min läkare så…eftersom jag hade haft han sen jag var typ 14 

så… ja det är klart då har man ju redan en relation på något sätt vilket var bra… men det var 

inte enkelt ändå” (K4) 
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Vikten av förståelse och engagemang  
Majoriteten av kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalens kön inte var av 

betydelse då de sökte hjälp, inte heller professionen var av betydelse. De upplevde att det är 

själva bemötandet i sig som är av största vikt. Kvinnorna beskrev att det var av större vikt att 

bli bemött med vänlighet, engagemang, förståelse, att bli lyssnad på, att bli tagen på allvar 

och att bli trodd på.  

 

”Nä jag tror inte att det hade spelat någon större roll, bara det här engagemanget och att bli 

trodd på tror jag är det som avgör, inte könet. Så det spelar ingen roll. Du kan ju gå till en 

kvinna lika gärna som bara ”jaha” och har ett taskigt bemötande, så nä det spelar ingen roll. 

Bara man blir bemött på ett bra sätt”(K6) 

 

Kvinnor uppgav att de föredrog att träffa kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal. Detta för att 

de upplevde att det var lättare att ty sig till kvinnor och våga prata om våldet. Kvinnorna 

beskrev dock att manlig hälso- och sjukvårdspersonal kunde vara lika bra eller till och med 

bättre bara de gav bra bemötande. De flesta kvinnor upplevde att kvinnlig hälso- och 

sjukvårdspersonal hade mer förståelse för hur det känns att vara kvinna och beskrev att 

kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal lättare kunde sätta sig in i situationen. Kvinnor 

upplevde vikten av att få träffa kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal när det handlade om 

intimare undersökning exempelvis gynekologisk undersökning. Dock visade det sig att 

kvinnorna med annan etnisk bakgrund alltid föredrog kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

”Det kändes obehagligt, det hade nog känts bättre om det hade varit en kvinna i det läget 

också eftersom jag var så chockad, jag är ju fortfarande chockad och rädd för mannen” (K8) 

 

Kvinnor önskade bättre samarbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården, 

polisen, FREDA-mottagningen och kvinnojourer, samt mer effektivt flöde i hjälpsökandet och 

åtgärder. Detta för att primärvården inte alltid upplevdes kunna ge stöd och hjälp att komma 

vidare inom rimlig tid. Önskvärt enligt kvinnorna var att primärvårdens hälso- och 

sjukvårdspersonal tog kontakt med kvinnojourer eller FREDA-mottagningen, efter kvinnans 

medgivande, redan under första mötet för att säkerställa att kvinnorna skulle få den hjälp och 

stöd de var i behov av. Alternativt hjälpa kvinnan i kontakttagandet. 
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Kvinnorna uppgav vikten av att få frågan ställd flertalet gånger om det blivit utsatt för våld i 

nära relation och att överhuvudtaget få frågan ställd. Endel kvinnor beskrev att de aldrig hade 

fått frågan ställd av hälso- och sjukvårdspersonal. De beskrev att första gången de blev 

tillfrågade om de blivit utsatta för våld i nära relation gav de nekande svar på grund av att de 

inte vågade berätta och att de ville känna engagemang, förtroende och intresse från hälso- och 

sjukvårdspersonalen innan de valde att berätta. Alla kvinnor uppgav vidare att om de skulle 

ha fått frågan ställd flera gånger av samma hälso- och sjukvårdspersonal skulle de till slut ha 

berättat om sin situation. Kvinnorna beskrev att när och om hälso- och sjukvårdspersonalen 

frågade om våld i nära relation flera gånger uppfattades det som engagemang, 

förtroendegivande och att hälso- och sjukvårdspersonalen uppriktigt brydde sig om dem och 

om svaret de fick. 

 

”Om samma person hade frågat mig flera gånger så tror jag nog kanske det. För på något 

sätt så skulle det nog kännas lite mera… finnas lite mera engagemang eller vad ska jag 

säga… man skulle nog känna sig mer sedd som… ja att personen ville se mig…”(K6) 

 

Kvinnor beskrev även att det var viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att ta reda på om det 

fanns barn med i bilden och att då alltid göra en orosanmälan. Kvinnor upplevde det viktigt 

att hälso- och sjukvårdspersonalen såg till helheten och vilka andra som kunde tänkas 

påverkas av våldet, särskilt barn. Kvinnor berättade att barnen ibland kunde komma in i 

rummet och försöka avbryta våldet.  

 

”…men sen också det här med barnet, direkt det är våld eller misstanke om våld borde väl 

socialen bli inkopplade. Asså det ska inte va såhär…om en kvinna säger att dom har 

separerat på grund av sådana saker borde det behöva utredas och följas upp…en 

orosanmälan” (K4) 

 

Stöd och uppföljning ökar chansen för välbefinnande 
Kvinnorna upplevde det viktigt att få stöd i att våga lämna sin våldsbenägna man, att få 

tillbaka sin självkänsla samt att få stöd i efterförloppet. Självkänslan beskrevs vara trasig och 

förminskad eftersom kvinnorna ofta beskriver lång tid av psykisk nedbrytning från partnern. 

Stödet behövs således genom hela processen och alla tidigare nämnda parter beskrivs viktiga. 

Detta för att skapa en trygg och fungerande vardag och inte gå tillbaka till den våldsbenägna 
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mannen. Detta stöd kan komma från kvinnans sociala nätverk, eventuell arbetsplats, 

kvinnojourer/FREDA-mottagning och/eller hälso- och sjukvårdspersonal. Kvinnorna 

upplevde att deras sociala nätverk hade minskat i och med att våldet gjort att de dragit sig 

undan från släkt och vänner. Vidare framkom det vara av stor betydelse att eventuell 

arbetsgivare får vetskap om kvinnans situation och kan ge stöd och anpassa arbetet. 

Kvinnorna beskrev att hälso- och sjukvårdspersonalens uppgift i detta var att ge verktyg och 

stöd för att inse allvaret med situationen och bekräfta att det är våld de är utsatta för då våldet 

i många fall blivit normaliserat för dem. De beskrev sig vara blind i situationen och upplevde 

att de var de själva som överdrev mannens beteende. 

  

”…den hjälp man får oavsett om den är av sjuksköterskor eller av läkare så har den stor 

betydelse för utfallet…” (K4) 

 

Kvinnor upplevde att rätt sorts stöd kan göra att de kan ta sig ut i arbetslivet och börja bygga 

upp sitt sociala nätverk och vardag igen. Detta leder då till ökad möjlighet för kvinnor att 

skapa sig ett nytt liv och minskar även risken att de går tillbaka till den våldsbenägna mannen. 

Kvinnorna beskrev att trots att de var utsatta för våld av mannen trodde de sig inte klara sig 

utan honom. Den våldsbenägna mannen lyckades i vissa fall övertala dem att komma tillbaka 

med löfte om att våldet skulle upphöra. Dock beskrev alla kvinnor som gått tillbaka till 

mannen att våldet inte hade upphört utan tvärtom, det hade eskalerat efter varje försök att 

lämna. Detta för att mannen då kände sig arg och kränkt och ville hämnas kvinnan. I och med 

detta beskrev kvinnorna att stödet var lika viktigt i det akuta skedet som i det långa loppet. 

Samt att hälso- och sjukvårdspersonal behöver ha i åtanke att många kvinnor har haft 

svårigheter att söka hjälp hos primärvården. Kvinnor beskrev att de ofta är bevakade av den 

våldsbenägna mannen och därmed är stöd och hjälp viktigt redan i den första kontakten och 

mötet.  

  

”…jag hade ju ingen kraft och fick inget stöd så jag gick tillbaka till honom…” (K7) 

 

Majoriteten av kvinnorna uppgav att ingen uppföljning från primärvårdens sida blivit 

inplanerad men att det hade varit önskvärt. De fåtal kvinnor som fått uppföljning via 

primärvården uppgav att de känt sig nöjda och trygga och att de hjälpt dem en bra bit på 

vägen. Kvinnorna beskrev vikten av att primärvården inte tog för givet att de efter första 

mötet sedan skulle klara sig på egen hand vad gäller fortsatt stöd och uppföljning. Trots att 
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kvinnorna kan utstråla en bild av att vara starka och drivna individer beskrev det att detta var 

en inövad fasad utåt sett, och att de trots detta var i stort behov av stöd och uppföljning. De 

menade att primärvården inte fick ta för givet att de stöd kvinnorna fick från kvinnojourer var 

tillräckligt då kvinnorna uttryckte ett behov av stöd och uppföljning från primärvården också. 

Kvinnorna uppgav att om uppföljning lovades var det viktigt att detta löfte infriades från 

primärvården inom bestämd tid. Tyvärr upplevde många kvinnor att de få löften som givits 

många gånger inte hölls eller inte inföll inom tidsramen.  

 

”…jag har nu gått i samtal ganska länge och fått lära mig att tänka i andra banor och stärka 

mig. Och insett att jag är värd någonting och att jag klarar av saker och ting…” (K6) 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation. I resultatet 

framkom det fyra kategorier; Brist på tid, kunskap och empati resulterar i ett dåligt möte, 

Avsaknad av kontinuitet försvårar mötet, Vikten av förståelse och engagemang, Stöd och 

uppföljning ökar chansen för välbefinnande. 

 

I denna studie framkom det att kvinnorna ofta upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen 

inte gav dem ett bra bemötande och att hälso- och sjukvårdspersonalen inte vågade fråga om 

de blivit utsatta för våld i nära relation. Detta troddes av kvinnorna bero på bland annat hälso- 

och sjukvårdspersonalens attityder och bristande kunskap kring ämnet.  Söderberg et al. 

(2012) beskriver att dåligt och likgiltigt bemötande från hälso- och sjukvårdspersonalen 

resulterar i att patienter får ett förminskat förtroende. Patienter vilka i mötet kände sig 

ignorerade och likgiltigt bemötta beskrev känslor av kränkt värdighet, nedstämdhet, ilska och 

besvikelse. Vidare kände de sig förvirrade och osäkra när de inte fick den information de var i 

behov av i mötet. Ett dåligt bemötande leder till att patienter känner sig mindre värdefulla och 

kan resultera i ett vårdlidande (Söderberg et al., 2012). 

 

Kvinnor i denna studie upplevde en okunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller 

bemötandet av kvinnor vilka blivit utsatta för våld i nära relation. Dessa känslor av okunskap 

visade sig genom att hälso- och sjukvårdspersonalen inte verkade våga ställa frågan om våld i 

nära relation, de upplevdes vara rädda för svaret de kunde få och vad de förväntades göra av 
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svaret.  Enligt Roark (2010) utrycker hälso- och sjukvårdspersonal ofta känsla av okunskap, 

otillräcklighet och obehag av att identifiera och omhänderta patienter vilka blivit utsatta för 

våld i nära relation. En undersökning om utbildning till hälso- och sjukvårdspersonalen i syfte 

att höja kompetensen och på så sätt arbeta bort obehaget i att möta dessa patienter kunde 

förbättra och öka omhändertagandet. Gürkan och Kömürcü (2017) har studerat effekten av att 

ge sjuksköterskor utbildning i att upptäcka patienter vilka blivit utsatta för våld i nära relation 

samt att omhänderta dem på ett tillfredställande sätt. De upprättade ett utbildningsprogram för 

att förbättra hälso- och sjukvårdspersonalens kunskaper, attityder och professionella 

färdigheter relaterade till våld i nära relation. Efter genomgången utbildning framkom det i 

utvärderingen förbättring bland hälso- och sjukvårdspersonalens arbete med att identifiera och 

omhänderta patienter vilka blivit utsatta för våld i nära relation. Utbildningen ledde till att 

hälso- och sjukvårdspersonalen fick större förtroende att våga fråga om patienterna blivit 

utsatta för våld i nära relation. De uppgav även ökad kunskap kring vad våld i nära relation 

innebar och hur det kunde definieras, hur de skulle bemöta och hantera patienter vilka varit 

utsatta för våld i nära relation vilket i sin tur ledde till en ökning av omhändertagande 

(Gürkan, & Kömürcü, 2017; Roark, 2010).  För att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta 

effektivt med att bekämpa våld i nära relation måste de ha tillräckligt med kunskap om ämnet, 

men de bör också ha ogillande inställning till våld i nära relation. Enligt Gürkan och Kömürcü 

(2017) förbättrades även hälso- och sjukvårdspersonalens attityder gentemot patienter vilka 

blivit utsatta för våld i nära relation efter avslutad utbildning. En slutsats drogs att ökad 

kunskap om våld i nära relation bidrog till en attityd av att våld i nära relation inte är 

accepterat i någon situation. Detta styrker hypotesen i resultatet, att det är hälso- och 

sjukvårdspersonalens attityd och bristande kunskap som ofta leder till ett dåligt bemötande. 

Gürkan och Kömürcü (2017) visar då på att utbildning i omhändertagande av våldsutsatta 

leder till ökad identifiering, bättre omhändertagande och bättre attityder hos hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

 

Att ha fel fokus i mötet är något som visas i resultatet. Kvinnorna beskrev att hälso- och 

sjukvårdspersonalen fokuserade till stor del på det fysiska skadorna av våldet och utelämnade 

det psykiska måendet vilket kanske inte är lika synligt i mötet om än så viktigt att 

uppmärksamma och omhänderta. Detta är även något som Larsen, Krohn, Püschel & Seifert 

(2014) studie visar, att kvinnor upplevde att det var lättare att få hjälp när de hade synliga 

fysiska skador. Att söka hjälp för psykiska måendet var svårare och inte lika tillgängligt och 

prioriterat. Resultatet visade att hälso- och sjukvårdspersonalen fokuserar för stor del på de 
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fysiska skadorna och utelämnar det psykiska måendet efter de blivit utsatt för våld i nära 

relation och det kan tänkas tyda på okunskap. Enligt Vieira, dos Santos och Ford (2012) 

upplevde hälso- och sjukvårdspersonal hinder i mötet med kvinnor vilka utsatts för våld i nära 

relation. Hinder beskrevs vara brist på kunskap, bristande intresse, brist på tid och förtroende 

och en rädsla att bli inblandad i den våldsutsatta kvinnans situation. I Vieira et al. (2012) 

nämner hälso- och sjukvårdspersonal att synliga fysiska skador gjorde det lättare att fråga om 

våld i nära relation och fokus hamnar då till stor del på de fysiska åkommorna. I resultatet 

framkommer det att kvinnorna upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade attityd om 

att de fick skylla sig själva i sin situation. I Vieira et al. (2012) framkommer det även att endel 

av hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde ibland själva att de uppvisade hård attityd mot 

våldsutsatta kvinnor, attityd om att kvinnorna hade sig själv att skylla för våldet de utsattes för.  

 

I resultatet framkom det att kvinnor upplevde det svårt och jobbigt att behöva träffa olika 

hälso- och sjukvårdspersonal och behöva berätta sin historia och sina upplevelser flera 

gånger. Det beskrevs svårt att skapa tillit och förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen 

om de mötte nya ansikten varje gång de sökte sig till primärvården. De framkom önskan om 

att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle vara pålästa inför mötet med dem. Bradbury-Jones, 

Duncan, Kroll, Moy och Taylor (2011) beskrev att kvinnor upplevde det frustrerande och 

jobbigt att behöva berätta flera gånger för olika hälso- och sjukvårdspersonal, vilket skapade 

missnöje och negativa upplevelser i mötet. I Bradbury-Jones et al. (2011) framkom det att 

kvinnor önskade påläst hälso- och sjukvårdspersonal och att de skulle ha tagit del av 

journalanteckningar inför besöket för att underlätta mötet och kunna ta vid där förra mötet 

slutade. 

 

Resultatet visar på att stafettpersonal var något kvinnorna helst undvek att söka sig till då de 

visste att de oftast skulle få möta denne endast en gång. Kvinnorna beskrev brist på förtroende 

och avsaknad av relation till stafettpersonal då förtroende och relation beskrevs som något 

som behöver byggas upp över tid. Vikten av förtroende och relation till hälso- och 

sjukvårdspersonal är något återkommande genom hela resultatet. Tarrant et al. (2010) 

beskriver att patienter vilka söker för komplexa eller känsliga problem visade sig vara av stor 

betydelse att få möta ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal. Detta eftersom de ofta hade 

byggt upp ett förtroende och relation till hälso- och sjukvårdspersonalen. Tarrant et al. (2010) 

beskrev att patienter hade negativ syn på att besöka stafettpersonal, detta för att patienter 

föredrar en fast vårdkontakt med kontinuitet, förtroende, tillförlitlighet och att etablera god 
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relation. Ordinarie hälso- och sjukvårdspersonal beskrevs mer engagerade, tog sig tid och 

lyssnade bättre och kunde göra det lilla extra för patienten. Stafettpersonal beskrevs mindre 

engagerade och mer brydd och lösa problem på kort sikt (Tarrant et al., 2010). 

 

Både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal värderar kontinuitet högt. Kontinuitet är 

något som bör eftersträvas eftersom detta har visat sig ge bättre kvalitet och bättre utfall av 

vården. Det har även visat sig att kontinuitet oftast är mer kostnadseffektivt för vården samt 

ökad patientnöjdhet. Avsaknad av kontinuitet kan resultera i en misslyckad vårdrelation 

mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal och leda till att patienten inte känner sig 

viktig eller prioriterad. (Björkelund et al., 2013). I denna studie beskriver våldsutsatta kvinnor 

vikten av kontinuitet i mötet med primärvården, detta för att skapa förtroendefulla relationer 

vilket resulterar i bra möten med positivt utfall. Enligt Björkelund et al. (2013) är kontinuitet 

en av hörnstenarna för en hög kvalitet inom primärvården. Patienter som söker för känsliga 

eller komplexa problem värdesätter detta högt.  

 

Det framkom i resultatet att kvinnor i denna studie beskrev vikten att få gott stöd under hela 

förloppet, allt från att våga lämna sin våldsbenägna partner till att skapa sig en trygg och 

fungerande vardag i efterförloppet. Bradbury-Jones et al. (2011) beskriver att hälso- och 

sjukvårdspersonal enbart upplevde positiva effekter av att vara stödjande för kvinnor vilka 

utsatts för våld i nära relation. I resultatet framkom det att majoriteten av kvinnorna inte fick 

någon uppföljning från primärvården men att detta var önskvärt. Detta för att minska risken 

att gå tillbaka till den våldsbenägna partnern samt stöd för att stärka måendet. Vikten av 

uppföljning framkommer i Nemoto, Rodriguez och Mkanawire-Valhmu (2008) där 

våldsutsatta kvinnor beskrev att det hade stor betydelse att få uppföljning via telefonsamtal 

och fysiskt av hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Den brist på stöd och uppföljning som framkom i resultatet kan tänkas kopplas till att hälso- 

och sjukvårdspersonal upplever det vara svårt att stödja och följa upp våldsutsatta kvinnor. 

Veira et al. (2012) menar att hälso- och sjukvårdspersonal upplever det svårt att stödja 

kvinnor vilka har blivit nedtryckta och våldsutsatta i nära relation. De beskrev att det var svårt 

att ändra kvinnornas negativa uppfattningar om sig själva och få de att inse att de är lika 

mycket värda som männen. En annan aspekt i att det är svårt med stöd och uppföljning kan 

vara bristen på tid då primärvården idag redan är ålagda uppgifter och uppdrag att följa 

samtidigt som det kan vara brist på resurser och personal. Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, 
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Wändell och Hylander (2017) bekräftar denna aspekt där det framkommer att 

distriktsköterskor upplever att identifiering, stöd och uppföljning av kvinnor vilka blivit 

utsatta för våld i nära relation tar mycket tid. De menar att om mer tid fanns för identifiering, 

stöd och uppföljning av dessa kvinnor skulle de förmodligen kunna identifiera fler 

våldsutsatta kvinnor.  

 

I resultatet beskrev kvinnorna att könet på hälso- och sjukvårdspersonal inte var av största 

betydelse utan att det är själva bemötandet i sig som spelade roll. Nemoto et al. (2008) 

menade att kvinnlig hälso- och sjukvårdspersonal hade bättre förståelse för våldsutsatta 

kvinnor just för att de var kvinnor. Resultatet i denna studie visade att kvinnorna definierade 

bra bemötande från hälso- och sjukvårdspersonal med förtroende, empati, intresse, bli lyssnad 

på, tagna på allvar, känna sig trygga, få tid och uppleva ett engagemang från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Detta upplevdes tyvärr endast av ett fåtal kvinnor och ledde till att de 

kände sig obekväma i mötet och ångrade att de hade sökt hjälp. Larsen et al. (2014) beskriver 

att en del kvinnor upplevde bra bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal där de kände att 

personalen fanns där för dem med empati och förståelse samt att de kände sig betrodda. 

Vidare beskrivs det bli hinder i mötet med hälso- och sjukvårdspersonal om kvinnorna 

upplevde känsla av att de blev avvisade och inte tagna på allvar samt att de inte fick den hjälp 

de hade förhoppningar om. De betonar vikten av gott bemötande med förståelse, empati och 

relation till den hälso- och sjukvårdspersonal de träffar (Larsen et al., 2014). I denna studies 

resultat framkom det att kvinnorna inte upplever att de fick den hjälp som de hade 

förhoppningar om att få. Kvinnor vilka har utsatts för våld i nära relation kan i förväg inte 

veta vilken hjälp de kommer få och kan känna sig ensamma i hjälpsökandet men har 

förhoppningar om att få den bästa möjliga hjälpen. 

 

I van Rosmalen-Nooijens, Lo Fo Wong, Prins och Largro-Janssen (2017) och Nemoto et al. 

(2008) framkommer det att det var av stor vikt att kvinnor kände förtroende, stöd, medkänsla 

och engagemang från hälso- och sjukvårdspersonal. Detta var faktorer som var avgörande för 

om våldet skulle avslöjas av den utsatte samt resultatet av omhändertagandet. Upplevelse av 

empati, förståelse och förtroende var framträdande i Nemoto et al. (2008). Detta 

överensstämmer med resultatet i denna studie där kvinnor önskade god relation och 

engagemang från hälso- och sjukvårdspersonalen vilket bland annat synliggörs genom att 

ställa frågan om våld flera gånger om våld i nära relation förekommer.  
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Resultatet visade att kvinnor hade önskan om att hälso- och sjukvårdspersonalen skulle ta 

reda på om det fanns barn med i bilden då dessa också drabbas av våldet. Och då agera snabbt 

för att göra det så bra som möjligt även för barnen och minska barnets exponering av våldet. 

Katz (2016) och Goddard och Bedi (2010) beskriver att våld i nära relation gentemot modern 

är en form av barnmisshandel. Barn vilka behöver bevittna våld i nära relation mot sin 

mamma är också utsatta för våld, ett emotionellt våld. Detta är våld vilket påverkar barnen i 

större omfattning än vad man kan tro. Att behöva bevittna våld mot sin mamma är en 

traumatisk upplevelse. Barnen är sällan passiva observatörer till våldet utan de tar ofta på sig 

en roll att försöka hantera detta och skydda sin mamma och eventuella syskon. I vårt resultat 

framkom det att barn ibland försökte avbryta våldet genom att komma in i rummet eller 

genom att ropa på sin mamma. Detta är ingen roll ett barn ska behöva axla (Katz, 2016). 

Kantz (2016) beskriver att den våldsbenägna mannen kan försöka manipulera barnen att tro 

att det är mamman som är elak och gör fel och att hon förtjänar våldet. Detta skapar stor 

otrygghet och förvirring hos barnen. Det har visat sig att barnens sociala liv även påverkas då 

kvinnan blir isolerad av mannen eftersom de då inte tillåts vara med kompisar och delta i 

fritidsaktiviteter i samma utsträckning. När våld i nära relation identifieras av hälso- och 

sjukvårdspersonal bör orosanmälan utfärdas omgående. Bra samarbete mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och socialtjänsten är önskvärt för ett bra omhändertagande och hjälp till 

barnen. Goddard och Bedi (2010) tar upp att det är av stor vikt med gott samarbete mellan 

berörda instanser för att effektivt kunna ingripa och hjälpa barnen på bästa sätt.  

 

Tankar av författarna som framkommit under studiens gång har varit att speciellt utbildade 

sjuksköterskor borde finnas för att ta hand om kvinnor vilka har blivit utsatt för våld i nära 

relation. Likväl som det finns specialistutbildade sjuksköterskor för KOL, diabetes, psykiatri, 

inkontinens etc. Nuvarande litteratur innehåller få studier om kunskap, kompetens och 

attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal vad gäller arbetet med kvinnor vilka blivit utsatta 

för våld i nära relation. 

 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes med deskriptiv kvalitativ metod med induktiv ansats för att uppnå 

syftet med studien. Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av mötet med 

hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation. 

Datainsamlingen genomfördes med enskilda semistrukturerade intervjuer enligt en utarbetad 
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frågeguide (Bilaga 2). Detta för att vara säker på att få svar på det som avsågs studeras.  

Frågeguiden var något kvinnorna inte fick ta del av före intervjun. Om frågeguiden skickats ut 

i förväg till kvinnorna, hade de eventuellt hunnit förbereda sig på frågorna. Nackdel med detta 

kan tänkas vara att det inte ger spontana känslomässiga svar. Författarna anser därmed att 

valet att inte delge kvinnorna frågeguiden i förväg vara bra. Enligt Polit och Beck (2016, s. 

510) bör frågeguiden inte delges deltagare innan den semistrukturerade intervjun, det är 

endast intervjuaren som ska vara väl förberedd.  

 

Denna datainsamling är en lämplig metod då forskare önskar få förståelse för de intervjuades 

egna upplevelser och erfarenheter (jmf. Kvale & Brinkman, 2014, s. 17, 172-182; Polit & 

Beck, 2016, s. 510). Något som kan ha påverkat resultatet kan vara att författarna har liten 

erfarenhet av att genomföra semistrukturerade intervjuer. Dock finns erfarenhet kliniskt att 

dagligen möta patienter där många samtal sker och inhämtning av anamnestiska uppgifter. 

Vana finns även hos båda författarna att lyssna in patienters olika känslor och upplevelser i 

det dagliga arbetet. Enligt Polit och Beck (2016, s. 516) är det viktigt att intervjuaren är 

beredd på att starka känslor kan framkallas under intervjun, såsom rädsla, ilska och sorg. 

Detta är något båda författarna har erfarenhet av att hantera i syn yrkesroll.  

Författarna valde att rekrytera deltagare genom ett ändamålsenligt urval för att få så rik data 

som möjligt och för att försäkra sig om att få svar på frågeställningen (Polit & Beck, 2016, s. 

494). I studien deltog nio stycken kvinnor vilka alla hade blivit utsatta för våld i nära relation. 

Med hjälp av Kvinnojourer i Norrbotten, FREDA-mottagningen och sociala medier riktat 

enbart till kvinnor i Norrbotten hittades dessa nio deltagare. Detta upplevdes av författarna 

vara ett passande sätt att rekrytera deltagare på eftersom inom dessa platser söker sig flertalet 

kvinnor vilka blivit utsatta för våld i nära relation.  

 

Sju stycken av intervjuerna genomfördes av författarna tillsammans. Resterande två intervjuer 

genomfördes av författarna var för sig. Detta var något kvinnorna fick välja själva. 

Intervjuerna spelades in på ljudfil för att ingen data skulle gå förlorad. Att vara två stycken 

författare under intervjun kan tänkas vara bra för att säkerställa att ingen övrig data som inte 

kan höras på ljudfilen går förlorad såsom känslor, ansiktsuttryck och gestikulerande. Två 

intervjuare kan även tänkas fånga upp dessa viktiga delar och komplettera varandra. 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar pålitligheten i resultatet styrks om fler än 

en författare tolkar intervjuerna. Något som kan tänkas upplevas negativt med att vara två 

intervjuare kan eventuellt vara att den intervjuade hamnar i underläge och det kan tänkas bli 
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en maktposition. Detta var dock inte något som framkom eller upplevdes i denna studie. Vid 

intervjuerna fick kvinnorna själva ge förslag på plats och tid för utförandet av intervjun för att 

de skulle känna sig så trygga och bekväma som möjligt. Enligt Polit och Beck (2016, s. 514) 

har miljön stor betydelse för om deltagarna ska känna sig trygga och bekväma och våga prata 

öppet om sina upplevelser under en intervju. Om författarna istället hade varit dominerande i 

val av plats och tid för intervjun hade det kunnat tänkas resultera i mindre uttömmande svar.  

 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys med induktiv manifest ansats. 

Denna metod innebär att innehållet i den berättande datan analyseras för att identifiera 

framträdande kategorier av mönster för att få fram själva kärnan av innehållet och förstå 

innebörden. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att sedan kondenseras och delas in i 

olika kategorier utifrån innehåll och likheter. Dataanalysen resulterade i fyra stycken slutliga 

kategorier. Detta är en vedertagen metod enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

och enligt Polit och Beck (2016, s. 537-538). Detta upplevdes av författarna vara en passande 

dataanalysmetod att använda. De intervjuer vilka genomfördes av författarna var för sig 

transkriberades av den författare vilken hade utfört intervjun. Detta för att inte gå miste om 

data då den som intervjuat hade lättare att tolka och transkribera känslor och uttryck som 

framkommit under intervjun. Om den andra författaren transkriberat en intervju de inte 

genomfört hade det kunnat gå miste om viktig data. Enligt Polit och Beck (2016, s. 516) är det 

viktigt att intervjuerna transkriberas i nära anslutning till intervjun av den författare som utfört 

intervjun. Dialog mellan författare och handledare fördes under hela studiens gång, vilket 

Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) menar styrker studiens tillförlitlighet.  

 

I resultatet valdes det av författarna att ha flertalet citat i varje kategori. Detta kan tolkas bero 

på ett ofullständigt bearbetat resultat. Men i detta fall har författarna valt att styrka resultatet 

med flera citat samt att det av författarna upplevdes vara lättare för läsaren att förstå det 

gripande känslomässiga resultatet som framkom. Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) 

beskriver att resultatet styrks av citat från deltagarna.  

 

Egen reflektion av författarna var att det var bra att ha en förförståelse för vad våld i nära 

relation innebär innan studien och intervjuer påbörjades. Detta genom att ta del av utgiven 

litteratur om ämnet och tidigare studier. Dock reflekterades det även kring nackdelar med 

förförståelse då detta kan tänkas ge förutfattade meningar från intervjuaren hur våld i nära 

relation upplevs av kvinnor. Detta kan tänkas påverka hur frågorna ställs om intervjuaren tror 
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sig veta vad svaren kommer att bli. Eftersom detta reflekterades över innan intervjuerna var 

båda författarna uppmärksamma på att inte påverkas av tidigare forskning om ämnet.  

 

Slutsats 
Kvinnorna upplevde att om de skulle våga öppna sig och berätta om våldet var det av stor vikt 

att de kände förtroende från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kvinnorna upplevde även att det 

var av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonalen tog sig tid för dem och visade engagemang, 

empati, att de blev tagna på allvar och lyssnade på. De upplevde att flertalet hälso- och 

sjukvårdspersonal hade fel fokus i mötet med dem, att de började tala om annat samt 

fokuserade mer på de fysiska skadorna och utelämnade det psykiska måendet. Kvinnorna 

beskrev det jobbigt och svårt att berätta flera gånger om sin situation för olika hälso- och 

sjukvårdspersonal oavsett profession och kön. Att träffa stafettpersonal inom primärvården 

upplevdes svårt på grund av att de uppfattades bristfälliga i mötet på grund av uteblivet 

engagemang, brist på stöd och uppföljning. Det framkom att stöd och uppföljning var av stor 

vikt för utfallet om kvinnan skulle lyckas ta sig ifrån våldet och få ett fungerande liv. 

Kvinnorna beskrev att det var bemötandet i sig som var det viktiga. Kvinnorna uppgav hur 

viktigt det var att få frågan om de var utsatt för våld och att få den frågan ställd flera gånger. 

Detta för att om de fick frågan ställd flera gånger av samma person uppfattades det som 

engagemang, varpå de till slut skulle våga berätta. Viktiga dragna slutsatser är att hälso- och 

sjukvårdspersonalen måste våga ställa frågan om våld och ta sig tid för dem där och då samt 

för vidare stöd och uppföljning. Samt att stafettpersonal borde undvikas till denna 

patientgrupp för att ge mer kontinuerlig, tryggare och säkrare vård. Förslag till framtida 

forskning i området kan vara att ha fokus även på männen vilka utövar våld i nära relation. 

Hur hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa och stödja dessa män till att ändra sitt beteende. 

Om män som utövar våld i nära relation inte får hjälp kommer de med stor sannolikhet 

fortsätta misshandla och kränka kvinnor. 
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Bilaga 1 

     
    

Information till kvinnor som blivit utsatt för våld i nära relation 

Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt folkhälsoproblem. Uppskattningsvis har 1 av 3 

kvinnor blivit utsatt för våld någon gång i livet i en nära parrelation. Hälso- och sjukvården 

har ett stort ansvar och en viktig roll för att uppmärksamma och upptäcka våld i nära relation 

samt erbjuda hjälp och stöd. Hur bemötandet sker av hälso- och sjukvårdspersonal är av stor 

vikt för hur bra mötet upplevs och vad det resulterar i.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva kvinnors upplevelse av mötet med hälso- och 

sjukvårdspersonal i primärvården efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation. 

Primärvårdens möten av våldsutsatta kvinnor är något vi upplever kan och behöver utvecklas 

och förbättras. Studien förväntas leda till bättre rutiner att upptäcka, bemöta, hjälpa och stödja 

samt ge rätt hänvisning till var ytterligare hjälp finns att få för kvinnor som upplevt våld i nära 

relation. Du får detta informationsbrev efter att du godkänt att ta emot brevet. Vi vill med 

detta informationsbrev tillfråga Dig om Du vill delta i en individuell intervju. Du tillfrågas 

eftersom Du har blivit utsatt för våld i nära relation och har besökt primärvården. Intervjun 

erbjuds genomföras i en lugn och trygg miljö vid en tidpunkt som passar Dig. Intervjun 

beräknas ta cirka 1 timme. Intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil för att sedan ordagrant 

skrivas ut och analyseras. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och förvaras på 

ett säkert sätt för att vid studiens avslut makuleras. Vilket innebär att inga namn eller 

personuppgifter kommer att upptas och ingenting kommer att kunna spåras tillbaka till Dig. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång avbryta 

din medverkan utan att ange något skäl till det.  

 

Denna studie är ett examinationsarbete i vår utbildning till specialistsjuksköterska med 

inriktning mot distriktsvård. Studien beräknas examineras i november år 2017 och kommer 

därefter att finnas tillgänglig att ta del av på Luleå Tekniska Universitets hemsida: 

http://ltu.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=9264  

Vid frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta någon av oss. 

       
 



 35 

Bilaga 2 

    
 

Frågeguide till intervju; kvinnors upplevelse av mötet med primärvården 

efter att ha blivit utsatt för våld i nära relation 

Inledning  
Presentation av forskarna 

Tema 1 bakgrundsinformation 
 

Hur gammal är du?  

Var är du född?  

-Är du född i Norrbotten/Sverige? 

Vilken utbildning har du?  

-Gymnasium, högskola/universitet? 

Hur ser din arbetssituation/sysselsättning ut idag? 

Hur ser din boendesituation idag? 

Hur ser dina familjeförhållanden ut? 

 

Tema 2 kontakttagande med primärvården 
 

Är du listad på någon hälsocentral?  

Vände du dig till någon annan instans förutom primärvården efter att du blivit utsatt 

för våld och i så fall vart? 

Uppgav du själv eller blev du tillfrågad av vårdpersonal om du hade blivit utsatt för 

våld i nära relation? 

Hur lång tid tog det innan du sökte vård efter att du blivit utsatt för våld i nära relation 

första gången? 

Hur fick du kontakt med primärvården? 
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 Vilken profession fick du träffa?  

 

Tema 3 mötet med primärvården 
 

Olika alternativ kommer att användas beroende på om kvinnan tagit upp våldet i nära 

relation själv (alternativ 1) eller blivit tillfrågad av vårdpersonal (alternativ 2). 

 

Alternativ 1 – kvinnan tagit upp om våldet själv 

Hur upplevde du första kontakten och bemötandet med primärvården? 

Du tog själv upp att du blivit utsatt för våld i nära relation, hur tog du upp detta? 

-Vad fick du för respons?  

-Vad fick du för frågor?  

-Vad berättade du? 

Hur upplevde du att vårdpersonalen hanterade situationen?  

-Hur kändes det?  

-Särskilda känslor det gav upphov till? (Nya insikter, nya kunskaper, positiva/negativa 

känslor). 

Kände du förtroende för vårdpersonalen? 

Upplevde du att du blev tagen på allvar och lyssnad på?  

-Vad var det som gjorde att du upplevde det så? 

Upplevde du att vårdpersonalen tog sig tid för dig? 

 

Var det en manlig eller kvinnlig vårdpersonal du träffade?  

-Kändes det vara av betydelse för dig? 

Hur kändes det att prata med en främmande person om något sådant som är så privat? 

-Kände du dig bekväm i mötet? 

Vilken hjälp erbjöds du och vilka råd fick du om vart du kunde vända dig?  

-(KBT, Läkare, Kurator, Kvinnojouren, FREDA-mottagningen) 

Blev mötet som du hade förväntat dig? 

 

Alternativ 2 – Vårdpersonal tagit upp om våldet 

Hur upplevde du första kontakten och bemötandet med primärvården? 

Hur tog vårdpersonalen upp frågan om du blivit utsatt för våld med dig?  
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-Vilka frågor ställde de till dig? 

-Blev du tillfrågad flera gånger? 

Hur upplevde du att vårdpersonalen uppträdde mot dig vid mötet? 

-Hur kändes det?  

-Särskilda känslor det gav upphov till? (Nya insikter, nya kunskaper, positiva/negativa 

känslor.  

Kände du ett förtroende för vårdpersonalen? 

 -Vad gjorde att du kände så? 

Upplevde du att du blev tagen på allvar och lyssnad på? 

-Vad var det som gjorde att du upplevde det så? 

Upplevde du att vårdpersonalen tog sig tid för dig? 

Var det en manlig eller kvinnlig vårdpersonal du träffade?  

-Kändes det vara av betydelse för dig? 

Vilken hjälp erbjöds du och vilka råd fick du om vart du kunde vända dig? (KBT, 

Läkare, Kurator, Kvinnojouren, FREDA-mottagningen) 

 

Blev mötet som du hade förväntat dig? 

Tema 4 förbättringsområden 
 

Är du nöjd med bemötandet från vårdpersonalen vid första kontakten?  

-Telefon, reception, obokad till distriktsköterskan 

Vad var det som fick dig att känna så? 

Är du nöjd med bemötandet från vårdpersonalen vid det fysiska mötet? 

-När tid är bokad för ett besök hos distriktsköterska/läkare.  

-Vad var det som fick dig att känna så? 

-Om inte nöjd, hur hade du velat att de skulle bemöta dig? 

Upplevde du att det fanns förutfattade meningar hos vårdpersonalen?  

Vad blev åtgärden och den vidare planeringen för din hjälp från primärvårdens sida?  

-Kändes det som att ni var överens i beslutstagandet av åtgärd? 

-Kände du dig delaktig i mötet och i det som planerades som åtgärd och hjälp? 

-Kände du dig respekterad i mötet med primärvården? 

Har du några förslag primärvården kan förbättras i mötet med våldsutsatta kvinnor? 

Är det något ytterligare du vill tillägga? 


