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Abstrakt 

Bakgrund: Kvinnomisshandel är ett stort problem och leder till stora hälsoproblem för dessa 

kvinnor och även deras barn. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur 

sjukvårdspersonal kan upptäcka och stödja kvinnor som utsätts för misshandel av sin partner. 

Metod: Litteraturstudien innehåller 15 kvalitetsbedömda, vetenskapliga artiklar som 

motsvarar syftet. Resultatet visade att kvinnor som utsätts för misshandel påverkas negativt. 

Det finns stora kulturella skillnader om ämnet hos både patienter och sjukvårdspersonal. 

Kunskaper, attityder och utbildning hos vårdpersonal var relativt dålig men utbildning visade 

sig förbättra detta och i sin tur relationen. Diskussion: Vårdspersonal behöver mer utbildning 

för att kunna bemöta kvinnor som blir misshandlade bättre och på så sätt kunna hjälpa dem 

mer utförligt. Att upptäcka dessa kvinnor i tid kan förbättra hälsan hos deras barn. Slutsats: 

Forskning om utbildning behövs för att optimera stöd och upptäckt av dessa kvinnor. 

Nyckelord: Kvinnomisshandel, litteraturstudie, omvårdnad, sjuksköterskans roll, stöd, 

upptäcka 
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Bakgrund 

Våld mot kvinnor är ett omfattande och viktigt problem i dagens samhälle (Socialstyrelsen, 

2003). Världshälsoorganisationen uppskattar att mellan 10 % och 50 % av kvinnor i hela 

världen har blivit misshandlade fysiskt eller sexuellt av en partner någon gång i livet och när 

emotionell misshandel, hot och finansiell begränsning räknas in så är procenttalet mycket 

högre. Detta kan leda till psykiska och emotionella problem hos kvinnorna som kan finnas 

kvar under en lång tid av livet (Ramsay et al. 2009). 

 

KASAM, känsla av sammanhang, grundades av Aron Antonovsky och har som grundtanke att 

det alltid finns olika sorters påfrestningar i livet men att människan ändå kan uppleva sig ha 

hälsa eftersom hälsa beror på hur människan kan bemästra omvärlden. KASAM består av tre 

faktorer begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och det är med hjälp av dessa som en 

individ klarar av stressfyllda situationer. En god hälsa beror på hur starkt sambandet är 

emellan dessa tre faktorer. Begriplighet innebär att omvärlden upplevs som begriplig, 

hanterbarhet menas vilka resurser en person har för att möta sin omgivning och 

meningsfullhet innebär att livet har en mening. Om en människa har en låg KASAM så är det 

troligt att han/hon inte kommer att kunna bemästra svåra situationer på ett lika bra sätt som en 

människa med en hög KASAM (Medin & Alexanderson, 2000, s.63-65). 

Maslow´s behovstrappa bygger på att en människa inte endast behöver det primitiva i livet för 

att upprätthålla sin existens, utan även ett liv som har en mening. Ett meningsfullt liv 

innehåller fysiologiska behov, säkerhet, samhörighet, ett bra självförtroende och 

självförverkligande. För kvinnor som upplever våld i hemmet försvinner all känsla av fysisk 

och psykisk säkerhet successivt. Känsla av rädsla och skam isolerar dem från andra 

människor och över tid tappar de sitt självförtroende, sin självrespekt och sitt eget värde. De 

har då bara kvar sin grundläggande drivkraft kvar att överleva och upprätthålla sitt liv, och 

deras eventuella barn (Abrahams, 2007, s. 21-22). 

Kvinnomisshandel är ett regelbundet övergrepp mot en kvinna som kan innefatta att en 

människa river, biter, slår, knuffar, bränner, skakar eller örfilar. Sexuella övergrepp innefattas 

också av begreppet och kan innebära tvång till samlag, misshandel under samlag, tvinga att se 

på pornografi och att göra sexuella aktiviteter inför andra (Socialstyrelsen, 2003, s.24-26). 
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Det finns sex olika sorters emotionell misshandel vilka är nedvärdering, att inge rädsla, 

objektivering, ta ifrån nödvändiga tillgångar, överbelastning av ansvar och förvrängning av 

den subjektiva verkligheten (Enander, 2008, s. 21-23).  

Enligt socialstyrelsen (2003) så är kvinnomisshandel ett stort problem och det engagerar såväl 

rättsliga-, sociala- och sjukvårdsaspekter. Det orsakar ett stort lidande för kvinnorna som 

drabbas och även eventuella barn i förhållandet. Kvinnor som inte lämnar en misshandlande 

partner har ofta ekonomiska, sociala och känslomässiga anledningar till det.  

En kvinna som söker vård behöver inte nödvändigtvis ha synliga skador, även om det är 

väldigt vanligt, utan det kan till exempel handla om chock efter en otäck händelse. Ofta vid 

dessa vårdbesök så följer den misshandlande partnern med för att kunna ha kontroll över vad 

kvinnan berättar. Om skadorna inte heller stämmer överens med vad kvinnan, eller 

misshandlaren, berättar så är det en stor varningssignal att något inte ligger rätt till 

(Betancourt, 2009, s. 96-99).  

I hälso- och sjukvårdslagen och lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

beskrivs regler för personal om sekretess och dokumentation av ärenden som rör 

misshandlade kvinnor. Att rutiner om frågor, som ska ställas till dessa kvinnor, finns inom 

sjukvården är av stor vikt för att misshandeln ska kunna uppmärksammas. Kvinnorna behöver 

stöd både akut, genom medicinsk vård och krisbearbetning, men också långsiktigt för att 

bearbeta skuldkänslor och att stärka självförtroende genom till exempel stödsamtal och terapi. 

Misshandel leder ofta till sjuklighet och det ställer stora krav på sjukvårdpersonal att de ska 

kunna upptäcka de utsatta kvinnorna och genom ett bra bemötande göra så att kvinnan känner 

sig så trygg så att hon känner att hon kan berätta om vad som har hänt. Lyhördhet och 

personalens attityder är av stor vikt vid mötet. För att framgångsrikt kunna påverka området 

så kräver det en samverkan och samarbete med myndigheter och organisationer på olika 

nivåer och även lokala handlingsprogram samt handledning av berörd personal är viktiga 

instrument i arbetet (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Kommunikationen, både verbal och icke-verbal mellan klienten och sjuksköterskan, är enligt 

omvårdnadsteoretikern Peplau en väsentlig del i en relation. Det som inte diskuteras kan inte 

förstås. Det är grundläggande att sjuksköterskan har ett sådant språk att informationen blir 

tydlig och att sjuksköterskan även frågar efter förtydligande om klienten ger otydlig 

information. Icke-verbal kommunikation är kulturberoende och det är viktigt att 
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sjuksköterskan är uppmärksam på olika kulturella tolkningar på till exempel ögonkontakt och 

beröring. Sjuksköterskan kan ha flera roller i sin relation med klienten. Det kan till exempel 

vara rådgivare, medlare och ledare men oavsett vilken roll sjuksköterskan spelar för sin klient 

inleds relationen med att de är främlingar för varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om sina förutfattade meningar men om det finns negativa förutfattade meningar 

som hindrar samarbetet och som inte kan bearbetas, bör man överväga att överföra klienten 

till en annan sjuksköterska (Forchuk, Sieloff Evans & O´Conner, 1995, s. 25-26, 28, 32).  

Som sjuksköterska så är det viktigt att kunna förmedla tröst och empati. En patient kan känna 

sig väldigt utsatt och bräcklig inom vården men genom att lyssna, beröra och att patienterna 

känner sig sedda så kan vårdpersonal påverka på så sätt att patienten känner sig trygg. 

Relationen mellan vårdpersonal och patient står för en stor del av lindring och bot och kan 

påverka tillfrisknandet, både positivt och negativt, hos patienten (Fossum, 2007, s. 409-410). 

Kvinnomisshandel är ett ämne som är oerhört viktigt att ha kunskap om, särskilt för 

vårdpersonal, och som skapar stora lidanden för många människor över hela jorden. Genom 

att belysa ämnet så kan mer kunskap spridas och bidra till en bättre hjälp till dessa kvinnor. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur sjukvårdspersonal kan upptäcka och stödja 

kvinnor som utsätts för misshandel av sin partner. 

Metod 

Litteratursökning 

Databaser som har använts vid sökning av artiklar är Pubmed, Cinahl och Psychinfo. För att 

finna artiklar som stämmer väl överens med denna litteraturstudies syfte användes 

följande MESH-termer: battered women, spouse abuse, domestic violence, social support och 

recognition. Andra sökord som användes var intimate partner abuse, nurs*, needs och 

identify. 

 För att få ner antalet träffar har författarna även använts sig av limits vid sökningarna (Se 

tabell nedan). Vetenskapliga artiklar som handlar om kvinnor mellan 13 år och 64 år och som 
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misshandlas av sin partner eller i sitt hem inkluderas i studien medan de vetenskapliga artiklar 

som inte svarar mot studiens syfte exkluderas. 

 

Tabell 1. Sökning gjord i samtliga databaser 100824. 

Limits som användes i Pubmed var  Female; Adolescence, 13-18 years, Adult, 19-44 years, 

Middle Age, 45-64 years; limits som användes i Cinahl var Scholarly (Peer Reviewed) 

Journals; Exclude MEDLINE records; Female; Adolescence, 13-18 years, Adult, 19-44 years, 

Middle Age, 45-64 years; och limits som användes i psycinfo var Population is female; Age is 

Adolescence (13-17 yrs) or Adulthood (18 yrs & older) or Young Adulthood (18-29 yrs) or 

Thirties (30-39 yrs) or Middle Age (40-64 yrs). 

Sökord Antal träffar med 

limits, Pubmed 

Antal träffar med 

limits, Cinahl 

Antal träffar med 

limits, Psycinfo 

Spouse abuse OR 

battered women OR 

intimate partner abuse 

OR domestic violence 

12766 772 3357 

Nurs* 74009 6316 13647 

Social support OR 

needs 

111444 4618 29831 

Identify OR 

recognition 

127527 2934 31940 

Spouse abuse OR 

battered women OR 

intimate partner abuse 

OR domestic violence 

AND nurs* 

1278 57 107 

Spouse abuse OR 

battered women OR 

intimate partner abuse 

OR domestic violence 

AND nurs* AND 

social support OR 

needs 

358/7 8/1 23/1 

Spouse abuse OR 

battered women OR 

intimate partner abuse 

OR domestic violence 

AND nurs* AND 

social support OR 

needs AND Identify 

OR recognition 

51/2 0 5/1 
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Bearbetning 

Bearbetning gjordes enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16-17). 

Fas 1 

En första bedömning gjordes genom att läsa artiklarnas titlar och abstrakt för att kunna välja 

vilka som ska gå igenom en fortsatt granskning. 517 studiers titlar och abstrakt lästes igenom.  

Fas 2 

31 studie som motsvarade litteraturstudiens syfte och inklusionskriterier i fas 1 och som inte 

var äldre än tio år lästes i sin helhet och bedömdes enligt bilaga 2A, två från Cinahl, 11 från 

Psycinfo och 18 från Pubmed. Manuell sökning från relevanta artiklars referenslista utfördes 

på grund att ett lågt antal artiklar som motsvarade syftet.  

Fas 3 

De vetenskapliga artiklarna klassificeras enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16). Slutligen 

granskades den vetenskapliga kvalitén enligt bilaga 1 och 2B. Bedömningen dokumenterades 

och redovisas i bilaga 3 och studier med låg kvalitet samt reviewer uteslöts. 12 studier från 

databassökningarna och tre studier från manuell sökning inkluderades i litteraturstudien. 

Analys 

Med hjälp av en analys kan data systematiskt och stegvist klassificeras för att lättare kunna 

identifiera kategorier och för att minska volymen av data och at göra det förståeligt. På detta 

vis kan kärnan i resultatet presenteras (Forsberg & Wengström, 2008, s. 149-151). Efter 

granskningen kvarstod 15 artiklar som lästes igenom flera gånger för att urskilja 

huvudfynden. Utifrån huvudfynden har underrubriker identifierats och därefter skapades 

rubriker (se tabell 2). Genom att läsa studiernas resultat så har huvudfynden urskiljts och 

kategorier och subkategorier har därmed kunnat skapas utifrån vad studierna handlar om och 

genom likheter och olikheter mellan deras resultat. 

Tabell 2 

Kategori Subkategori 

Den utsatta kvinnan Stress 

Kulturella skillnader 

Bemötande Personalens attityder och kunskap 

Utbildning 
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Personalens känslor 

Relation mellan sjukvårdspersonal och patient Kommunikation 

Empati och att ta sig tid att lyssna 

Att upptäcka partnermisshandel genom utsatta 

barn. 

 

- 

 Bilaga 4 visar exempel över hur stegen i analysen har genomförts. 

Etiska överväganden 

Det är viktigt med etiska överväganden vid systematiska litteraturstudier (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 77). Eftersom detta är en litteraturstudie anses en ansökan om 

granskning hos en etisk kommitté ej nödvändig . Alla artiklar som inkluderats i studien är 

redovisade (Se bilaga 2) och alla resultat har redovisats oavsett om de är i likhet med 

författarnas åsikter. Endast artiklar med någon form av etisk granskning, etisk diskussion eller 

är etiskt försvarbara inkluderades i studien. Även exklusionskriterier har angivits i 

litteratursökningen för att rättfärdiga exklusionen av artiklar. 

Resultat 

Resultaten i denna litteraturstudie innehäller 15 vetenskapliga studier, sju med kvantitativ 

ansats, sex med kvalitativ ansats och två studier med båda ansatserna. Studierna är utförda i 

USA, Turkiet, Jordanien och Finland. Studiernas klassificering och värdering presenteras i 

bilaga 2. 

Den utsatta kvinnan 

Stress 

En studie som jämför stressmoment hos låginkomsttagande, gravida kvinnor på landsbygden 

som utsätts för partnermisshandel och kvinnor som inte gör det visade att de sex vanligaste 

stressmomenten var samma för båda grupperna men i olik rankning. Dessa var barnets hälsa, 

arbetspåfrestningar, kvinnans hälsa, ekonomi, boende eller annat. Mer än hälften av de 

misshandlade kvinnorna rapporterade 10 stressmoment jämfört med de ickemisshandlade 

kvinnorna där 50 % eller mer rapporterade 7 stressmoment. Det fanns sju stressmoment som 

bara upplevdes, eller i större utsträckning upplevdes av kvinnorna som utsatts för misshandel. 

Dessa var stress över att bli misshandlad av sin partner, stress över att känna sig rädd eller 
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hotade av någon, stress över att vara inblandade i rättsliga ärenden, brist på socialt stöd, stress 

över att bli misshandlade av någon annan än sin partner, stress över ekonomin och stress över 

transportering (Bhandari et al. 2008). 

En studie som undersöker sambandet mellan rökning och misshandel visade att kvinnor som 

blivit utsatta för fysisk eller sexuell misshandel med eller utan förekomst av psykisk 

misshandel löpte en högre risk att röka än kvinnor som inte blivit misshandlade (Jun, Rich-

Edwards, Boynton-Jarrett & Wright, 2008). 

Kulturella skillnader 

En studie, med fokusgrupper, hade som syfte att försöka förstå hur äldre afroamerikanska 

kvinnor definierar våld i hemmet, var de söker hjälp för det och vilka barriärer som finns när 

de söker hjälp. Kvinnorna definierade begreppet våld i hemmet som fysisk, sexuell och 

emotionell misshandel vilket även inneslöt makt, kontroll och vanvård. Emotionell 

misshandel och ekonomisk kontroll sågs som vanligast. I alla grupper diskuterades det att 

Gud var den största källan till hjälp. De flesta av deltagarna vände sig till sin religion för att 

klara av misshandeln, antingen genom böner eller genom religiös musik. Laglig hjälp och 

även läkare sågs ofta som otillgänglig baserat på egna erfarenheter men trots detta var det 

flera av kvinnorna som önskade att de kunde få hjälp med sina problem med misshandel hos 

sin läkare. Barriärer för att söka hjälp som diskuterades av kvinnorna var att de inte litar på 

systemet eller människor med auktoritet, dåliga erfarenheter av kommunikation med läkare, 

ingen tro på att det finns hjälp för äldre kvinnor att få. Även individuella barriärer som att 

vara isolerade, förnekelse av misshandeln, rädsla att bli dömda, att inte veta var man kan 

vända sig och ekonomiska skäl sågs (Paranjape, Tucker, McKenzie-Mack, Thompson & 

Kaslow, 2007). 

En studie från Jordanien visade att den mest frekventa misshandeln hos kvinnorna var verbal 

misshandel medan den mest intensiva misshandeln var den fysiska. Den verbala misshandeln 

orsakade mest psykologiskt trauma och påverkade deras självuppfattning i stor utsträckning, 

speciellt om den ägde rum framför barnen. Sexuell misshandel beskrevs av kvinnorna som att 

bli slagen innan eller under sexuellt samlag, att mannen sover i ett separat sovrum eller blir 

tvingad till olika former av sex som är förbjudna i landet. Mannen och hans familj 

kontrollerar kvinnas liv efter giftermålet och flera av kvinnorna beskrev att de kände en låg 

självkänsla, hjälplöshet, hopplöshet och även en social isolering eftersom de alltid måste ha 

mannen tillåtelse att träffa sin familj och sina vänner. Tolerans för misshandeln var tydlig när 
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en kvinna börjat acceptera våldet, ge våldet en logisk grund och ge misshandlaren rätt att slå 

dem. Kvinnorna skyllde våldet på yttre faktorer som arbetslöshet. Att börja normalisera våldet 

är ett sätt att tolerera det genom att lyda mannen och undvika bråk. Om en kvinna i Jordanien 

vill skiljas finns det en stor risk att hon förlorar sina barn och på grund av den dåliga sociala 

synen på en skild kvinna i Jordanien, särskilt en utan inkomst, är det inte många som kan göra 

det (Oweis, Al-Natour och Froelicher, 2009). 

Bemötande 

Personalens attityder och kunskap 

Det finns många olika faktorer som påverkar avslöjandet av misshandel för 

sjukvårdspersonal. Att sjukvårdspersonal har kunskap av och förstår kvinnor som blir 

misshandlade var något som fick kvinnorna att känna sig mer bekväma med att berätta om sin 

situation. Ibland så urskiljde patienterna kunskapen och förståelsen från posters och 

broschyrer på mottagningen, men ibland var det bara en magkänsla som påverkade 

avslöjandet. Deltagarna i studien meddelade också att vårdpersonal som har kunskap om 

kvinnomisshandel mindre sannolikt skulle skylla misshandeln på dem och även ha kunskap 

om hjälp som de kan få (Hathaway, Willis & Zimmer, 2002). 

I Aksan och Aksu´s (2007) studie utvärderades personalens kunskap, attityder och erfarenhet 

av partnermisshandel på en akutmottagning i Turkiet. Många av deltagarna trodde att kvinnor 

som blir utsatta för partnermisshandel kom från låginkomsttagande familjer, att de har en 

lägre utbildning, att deras män var aggressiva i alla deras sociala förhållanden och att 

graviditet skulle hindra kvinnorna från att bli misshandlade. 69 % av de kvinnliga deltagarna 

och 84,7 % av de manliga accepterade minst en anledning till att rättfärdiga 

partnermisshandel till exempel när kvinnan bedrar sin man, ljuger för sin man, påminner sin 

man om hans svagheter, kritiserar mäns uppförande eller inte klarar av att ta hand om barnen. 

Deltagarna rapporterade flera barriärer, bland annat kulturella barriärer, brist på plats för att 

intervjua offret, brist på socialarbetare på akutmottagningen, brist av riktlinjer, brist på 

personal, brist på kunskap, tidsbrist och fördomar. 

Häggblom, Hallberg och Möller´s (2005) studie handlade om att beskriva sjuksköterskors 

kunskap, vana och utbildning om kvinnomisshandel. Studien visade att den mest avgörande 

faktorn till att fråga om kvinnomisshandel var hur allvarlig skadan var. Enligt 

sjuksköterskorna i studien så brukar de vara förberedda på hur de skall fråga vid misstanke 
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om kvinnomisshandel men 25 % av sjuksköterskorna i undersökningen svarade att de sällan 

eller aldrig frågar om en kvinna blivit misshandlad. De två vanligaste orsakerna till att inte 

fråga om kvinnomisshandel var respekt för kvinnans integritet och svårigheter att formulera 

frågan. 67 % av sjuksköterskorna uppmuntrade kvinnorna till att anmäla misshandeln till 

polisen och 47 % tog tillfället att informera om kvinnomisshandel och vad kvinnor har för 

lagliga rättigheter. Av alla sjuksköterskor i undersökningen var det få som kände till rutiner 

och riktlinjer och majoriteten visste inte att det fanns rutiner och riktlinjer för behandling och 

vård av barnen till misshandlade kvinnor. Av de sjuksköterskor som medverkade i studie 

trodde många att det var alkohol och droger som var en orsak till våldet mot kvinnan, att det 

var kvinnans hjälplösa personlighet som orsakade våldet och att kvinnan skulle ha lämnat 

mannen om hon tyckt misshandeln var stötande. Det var få sjuksköterskor i studien som 

samarbetade med andra instanser.  

Enligt självrapportering från deltagarna i Aksan och Aksu´s (2007) studie så svarade 

majoriteten av personalen att de var medvetna om det kliniska utseendet hos kvinnor som blir 

utsatta för partnermisshandel. Dock så skilde sig deras svar från de sanna svaren till 

frågeformuläret en del. Majoriteten av personalen visste inte det lagliga tillvägagångssättet 

vid ett misshandelsfall eller att det behövdes en åklagare för att skriva en rättslig rapport vid 

ett partnermisshandelsfall. 91,9 % av deltagarna svarade att de inte trodde att det var 

nödvändigt att dokumentera skadorna i detalj och även att inte behöva göra det möjligt för 

offret att kunna fråga om sina lagliga rättigheter. 20, 9 % av deltagarna svarade att om inte 

kvinnan ville använda sig av ett lagligt tillvägagångssätt så behöver inte fallet dokumenteras. 

Många av deltagarna hade upplevt ett eller flera fall av partnermisshandel på sitt arbete och 

rapporterade att de frågar frågor om misshandel när de arbetar med en skadad patient. Dock 

var det bara en fjärdedel av deltagarna som svarade att de frågade varje skadad patient om 

misshandel. 41,9 % av deltagarna hade själva minst en släkting som utsätts för 

partnermisshandel. 

Utbildning 

Campbell et al. (2001) studerade effekten av en intervention på akutmottagningar genom ett 

två dagars utbildnings- och planeringsprogram som ger mer kunskap och bättre attityd mot 

misshandel i hemmet för sjukvårdspersonalen. De sjukhus som fått interventionen hade en 

signifikant bättre attityd mot patienter som utsatts för våld i hemmet än de sjukhus som inte 

fått interventionen. Även kunskapen var sannolikt bättre hos personalen som fått 
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interventionen. Detta stämmer överens med Thompson´s (2000) studie där sjuksköterskorna i 

interventionsgrupper fick utbildning om våld i hemmet och det ökade sannolikt deras egen 

effektivitet, minskade rädslan för att förolämpa, gav en ökad oro över säkerheten för patienten 

och hur de skulle handla vid en upptäckt av våld i hemmet. Efter interventionen kände fler av 

sjuksköterskorna till riktlinjer av hantering för våld i hemmet. 

De flesta av deltagarna i Aksan och Aksu´s (2007) studie hade ingen utbildning om hur de ska 

bemöta offer för partnermisshandel professionellt och bland de som hade utbildning om 

ämnet så svarade 70. 9 % att den inte var tillräcklig. Båda könen höll med om att dessa 

kvinnor behöver vård men hälften av de kvinnliga trodde inte att sjukvårdspersonal kunde 

hjälpa dem eftersom de oftast återvänder till samma sociala omgivning. Att försöka hjälpa en 

kvinna som blir misshandlad av sin partner innebär ett ingripande i familjen men patienterna 

skäms oftast för mycket för att prata om det. 

Det var få av sjuksköterskorna i Häggblom´s et al. (2005) studie som hade fått någon 

utbildning om kvinnomisshandel och det var inte många som hade utnyttjat möjligheten till 

internutbildning. Det var mer sannolikt att en sjuksköterska som gått internutbildningen skulle 

förstå svårigheterna för en kvinna som blir misshandlad att lämna sin partner än 

sjuksköterskor som inte gått internutbildningen. Internutbildningen hade troligen gett 

sjuksköterskorna en större kunskap om rutiner och riktlinjer för mottagning av eller 

behandlingen av en misshandlad kvinna, vid misstanke att en kvinna blir misshandlad, vid 

vård av barn till en misshandlad kvinna, samarbete, uppföljning och skriftlig information som 

kan ges till den misshandlade kvinnan. Det fanns inga signifikanta förbindelser mellan 

internutbildning och identifikation av misshandlade kvinnor. Majoriteten av de sjuksköterskor 

som inte gått någon utbildning rapporterade att de fått information om kvinnomisshandel av 

broschyrer men nästan ingen använde sig av det materialet för att ge information till 

misshandlade kvinnor. 

Att vårdpersonal behöver mer utbildning om partnermisshandel var ett frekvent förslag hos 

deltagarna i studien (Hathaway et al., 2002), vilket stämde överens med vårdpersonalens 

synpunkter i Dowd, Kennedy, Knapp och Stallbaumer-Rouyer´s (2002) studie. 

Personalens känslor 

En studie av Eddy et al. (2008) undersökte vad som underlättar och barriärer mot att 

genomföra en hembesöksintervention mot partnermisshandel och att samarbeta med ett 
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forskningsteam. Vårdpersonal som gör hembesök hos gravida kvinnor på landsbygden fick 

svara på ett frågeformulär och delta i fokusgrupper. Frågeformuläret visade att många av 

personalen hade egna erfarenheter av misshandel både som unga och som vuxna. I 

fokusgrupperna framkom barriärer som till största del handlade om deras egna känslor av 

stress och frustration, bland annat att känna sig otillräcklig att identifiera misshandeln och 

sedan att kunna ge adekvat hjälp. Stress över att inte kunna kontrollera sina känslor eller att 

misshandlaren ska komma hem under besöket diskuterades också. Några kände frustration 

över att deras patienter inte erkänner misshandeln eller inte lämnar sin misshandlare. En del 

av vårdpersonalen kände dock att deras jobb var väldigt belönande eftersom de kan göra en 

skillnad i deras klienters liv. Att göra sig själv till åtlöje, att inte kunna hjälpa sin klient 

ordentligt, att klienten inte vill ha den hjälp som de erbjuder och rädsla för sig själva och 

deras klienter var rädslor som vårdpersonalen kände under samtalen med sina klienter. Det 

som underlättar en bra kommunikation var, enligt vårdpersonalen, att ha en god relation med 

klienten vilket innefattar att tänka på sitt kroppsspråk, inte avskräcka, inte försöka övertala 

eller se ned på sin klient. Barriärer att arbeta med ett forskningsteam var att de som gjorde 

hembesöken var rädda att forskarna skulle lägga sig i för mycket så relationen skulle förstöras 

eller att klienten skulle tycka det var för svårt att berätta om sin situation om för många var 

inblandade. 

Relation mellan sjukvårdspersonal och patient 

Kommunikation 

Hathaway et al. (2002) intervjuade i sin studie kvinnor som blivit utsatta för 

partnermisshandel. Några av kvinnorna föredrog om personal frågade direkt om misshandel, 

medan några tyckte att det var lättare om en diskussion skulle leda till ämnet. Många av 

kvinnorna menade att allt beror på hur personal frågar som och att de borde känna personen så 

väl så det vet hur de ska ställa frågorna. Det var blandade känslor om screening verbalt från 

en lista. Några av kvinnorna tyckte att sättet personalen frågade kändes kallt. Press att svara 

på frågorna var inte hjälpsamt enligt några av deltagarna men att uppmuntra lite försiktigt 

sågs som positivt. De flesta kvinnorna tyckte att personal som screenade efter misshandel inte 

borde bero på yrke utan mer på utbildning och personlighet. Några av kvinnor talade om att 

de kände sig bättre till mods att berätta för en kvinnlig vårdpersonal medan det inte spelade 

någon roll för andra. Att alltid ha misshandel som en möjlighet i bakhuvudet för vårdpersonal 

var något som framkom under intervjuerna som användbart. Posters och annan information på 
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sjukhus och vårdcentraler kan hjälpa till att inse vad misshandel är och om man själv blir 

misshandlad berättade flera kvinnor. 

 Enligt Rhodes et al. (2006), vars studie handlade om att utvärdera avslöjandet av misshandel 

genom datascreening och effekten det gav på kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal, var det signifikant mer sannolikt att en diskussion om våld i hemmet fördes 

mellan personal och patienten i interventionsgruppen än i kontrollgruppen som använder 

sjukhuset vanliga sätt att diskutera med patienten. Detta stämde överens med Thompson´s et 

al. (2000) studie som hade som syfte att studera en intervention riktad mot primärvården för 

att förbättra identifikationen och hjälp för kvinnor som utsätts för våld i hemmet. Resultaten 

visade att personalen i interventionsgruppen frågade i 55 % större utsträckning om våld i 

hemmet än i kontrollgruppen. Det var fler patienter som fick motta hjälp för våld i hemmet 

ifrån interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen.  

Chansen att ha en innebördsrik konversation om misshandel förminskades ofta av faktorer 

som berodde på vårdpersonalen, till exempel att inte fråga patienten ostört, misslyckande att 

uppmärksamma ett avslöjande, brist på säkerhetsbedömning och misslyckande att hänvisa 

patienten till tillgänglig hjälp. Att fråga om misshandel medan misshandlaren är med ger 

troligen inget avslöjande. Att ge utrymme att få tala om sina erfarenheter, se till att patienten 

inte är i någon fara i stunden, nämna laglig hjälp, att tala om vikten av fortsatt uppföljning och 

rådgivning är positiva gensvar på ett avslöjande. I 59 % av fallen så gjordes en 

säkerhetsgenomgång, i 38 % av fallen var sjukvårdspersonalen empatisk, i 25 % av fallen 

diskuterades fortsatt hjälp, i 16 % så talades det om att blanda in polis eller annan laglig 

myndighet och bara i 3 % av fallen så blandades sociala arbetare in. Det nämndes ingenting 

om att dokumentation kan vara nödvändigt om patienten vill anmäla i något av samtalen 

(Rhodes et al., 2007).  

Empati och att ta sig tid att lyssna 

En studie där författarna ljudinspelade kommunikation mellan sjukvårdspersonal och patient 

om misshandel i hemmet visade att diskussioner om våld i hemmet nästan alltid började som 

del av en checklista under den sociala historiken. Det var mer troligt att patienter skulle 

berätta om misshandeln om sjukvårdspersonalen sökte aktivt efter misshandel, ställde öppna 

frågor som inbjuder till diskussion och var empatiska (Rhodes et al., 2007).  Detta var i likhet 

med Hathaway´s et al. (2002) studie som visade att det kunde räcka att vårdpersonal visade 

empati för att några av deltagarna skulle kunna berätta om hela sin situation. I Dowd et al. 
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(2002) studie, som handlade om screening av partnermisshandel på en pediatrisk avdelning, 

diskuterades även vikten av empatisk personal. 

Det var flera av deltagarna som berättade att de inte hade velat prata om sin misshandel 

eftersom vårdpersonalen verkade så stressade. Att ta sig tid och ge information om hjälp som 

kan erbjudas kvinnor som blivit eller blir misshandlade tyckte flera av deltagarna i studien var 

viktigt, endast fem minuter gör stor skillnad. Många av deltagarna tyckte att en god relation 

mellan dem och personalen underlättar ett avslöjande. Bra relationer beskrevs som att de känt 

varandra ett tag eller känner sig bekväm med, litar på eller känner sig respekterad av 

personalen. Flera av deltagarna i studien föredrog att inte prata om sin situation eftersom de 

ansåg att det var privat, obekvämt eller att det fanns kulturella barriärer för det. Skam, rädsla 

för misshandlaren, bli av med sina barn, att förneka misshandeln och att inte veta att det finns 

hjälp att få, hindrade avslöjande av misshandel. Att själv nå en punkt där man är redo för att 

tala om sin situation beskrevs av många som väldigt viktigt. Att inte vara dömande och att tro 

på patienten som vårdpersonal var något flera av kvinnorna påpekade under intervjuerna och 

även att prioritera misshandeln som viktigt.  Att vårdpersonal dokumenterar besöket och 

eventuella skador, gör sig själv tillgänglig och att kommunicera med annan personal som har 

något att göra med fallet beskrevs som viktigt i några av intervjuerna (Hathaway et al., 2002).  

Att upptäcka partnermisshandel genom barn som far illa 

En studie av Kernic et al. (2002) hade som syfte att undersöka skol- och hälsoproblem hos 

barn som har en mor som utsätts för misshandel i hemmet. Resultatet visade att barn som 

upplevt partner misshandel, med eller utan förekomst av barnmisshandel, var sannolikt 

dubbelt så ofta avstängda från skolan, i större grad på grund av störande och brottsligt 

beteende, än de jämförande barnen. Dessa barn var även mer frånvarande från skolan. Studien 

visade även att misshandlade barn som upplevt partnermisshandel har sämre betyg än de 

jämförande barnen. Fysiska problem var den vanligaste orsaken för besök hos skolsköterskan 

för alla barnen men skaderelaterade besök var vanligare hos barn som upplevt 

partnermisshandel, med eller utan barnmisshandel. Icke-misshandlade barn som upplevt 

partnermisshandel hade sannolikt 60 % oftare gjort ett besök hos skolsköterskan som 

resulterade i att de blivit hemskickade från skolan och även sannolikt dubbelt så ofta gjort ett 

eller flera besök relaterat till sociala eller emotionella problem, än de jämförande barn. 

Skolsköterskebesök relaterat till alkohol och drogmisstankar var nästan fyra gånger så vanligt 

hos icke-misshandlade barn som upplevt partnermisshandel och talpedagogremittering var sju 
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gånger vanligare hos ickemisshandlade barn som utsatts för partnermisshandel än hos de 

jämförande barnen. 

En studie med fokusgrupper bestående av mödrar som tagit sina barn till en pediatrisk 

akutmottagning och av sjukvårdspersonalen på mottagningen visade att mödrarna tyckte att 

partnermisshandel var ett stort problem i samhället och att det även var en form av 

barnmisshandel eftersom det påverkade barnen negativt på många sätt som tillbakadragande, 

svårigheter att uttrycka känslor, depression, dåligt självförtroende, ilska och att själva börja 

misshandla (Dowd et al., 2002). Detta stämde överens med resultatet i en studie som jämför 

beteende hos barn som upplever partnermisshandel respektive barn som inte upplever 

partnermisshandel. Resultatet visade att det inte var någon signifikant skillnad i beteende hos 

barn som var mellan 18 månader och 5 år men det var det en signifikant skillnad mellan 

barnen som var mellan 6 år och 18 år. De barn i studien som upplevde partnermisshandel hade 

i högre grad mer ångest, depression, mer tillbakadragning, fler somatiska klagomål, 

uppmärksamhetsproblem, aggressivt beteende och bröt mot regler mer än de jämförande 

barnen (McFarlane et al., 2003). 

 Mödrarna tyckte att den pediatriska akutmottagningen skulle vara en bra plats att screena för 

partnermisshandel bara barnet blir omhändertaget innan. Dock var det många som också 

trodde att frågor om partnermisshandel skulle tolkas som ett sökande efter barnmisshandel 

och de fruktade att ett avslöjande kunde leda till rapportering till sociala myndigheter. 

Blandade känslor fanns angående att screena med hjälp av ett frågeformulär eftersom några av 

mödrarna inte visste vem som skulle läsa svaren senare. Mödrarna betonade också vikten av 

att ha hjälp tillgänglig direkt för offer på grund av alla risker som finns för dessa kvinnor. 

Sjukvårdspersonalen på avdelningen berättade att de sett tecken på att misshandel pågår i 

hemmet på mottagningen och de diskuterade också vilka olika beteenden hos barnen som 

tyder på att de upplevt partnermisshandel till exempel att de antingen är väldigt aggressiva 

eller väldigt rädda. Det fanns mixade känslor om att partnermisshandel är en slags 

barnmisshandel men det som tyckte det kände att de var tvungna att anmäla till sociala 

myndigheter.  Sjukvårdspersonalen diskuterade också svårigheterna med att börja screena 

efter partnermisshandel på mottagningen. De har redan för mycket att göra och det finns 

akutare fall som måste tas om hand. Ett till bekymmer var rädsla att förolämpa de som det 

frågade och att de ändå inte skulle få sann information på grund av rädsla för att bli anmälda 

till sociala myndigheter. Att göra mer skada än nytta för personerna som avslöjade att de 



15 
 

blivit misshandlade genom att de inte har tillräckligt med personal eller någon hjälp att 

erbjuda var också en rädsla hos vårdpersonalen (Dowd et al., 2002). 

Resultatdiskussion 

För att kunna upptäcka och stödja kvinnor som utsätts för misshandel så identifierades flera 

faktorer i resultatet som diskuteras i diskussionen. 

Sjuksköterskan har som plikt att vara uppmärksam på kvinnomisshandel men trots det var det 

sjuksköterskor som rapporterade att de inte agerade pågrund av olika orsaker till exempel för 

att de inte visste vad de skulle säga (Häggblom et al., 2005).  Enligt Peplau (Forchuk et al., 

1995, s. 25-26, 28, 32) är det viktigt att kommunicera på ett sådant sätt att patienten förstår 

och även att vara medveten om hur kommunikationen, både verbal- och ickeverbal, kan 

påverka ett bemötande. Rhodes et al. (2007) studie visade att sjukvårdspersonal som använde 

sig av öppna frågor och minst en följdfråga i högre utsträckning fick ett avslöjande från en 

misshandlad patient. Att använda öppna frågor är en rekommendation för att kunna ge 

patientcentrerad vård, vilket har resulterat i att vården blir förbättrad. Även att skapa tillfällen 

att dela med sig av känslofylld information resulterar i att patienten känner sig förstådd och att 

normalisera situationen genom att berätta att frågor om våld i hemmet ställs till alla är en 

faktor som gör att patienten kan känna sig bekväm.  

För att fler kvinnor ska kunna anförtro sig till vårdpersonal är det viktigt att mötet blir så bra 

som möjligt. Detta är väldigt viktigt för personal på en akutmottagning där tiden är knapp och 

där det inte är vanligt att personalen känner patienten väl (Hathaway et al., 2002). Enligt 

Fossum (2007, s. 409-410) så kan en bra relation göra situationen lättare och påverka en 

person positivt.  Även Rhodes et al. (2007) menar att det är särskilt viktigt på 

akutmottagningar att kunna skapa en bra relation under kort tid för att patienten ska känna sig 

bekväm med att berätta om sin situation. Att använda sig av rollspel har visat sig vara 

effektivt när det gäller att lära sig kommunicera på rätt sätt. 

Sättet vårdpersonal frågar om misshandel spelade en stor roll angående ett avslöjande. 

Eftersom det var fler deltagare i studien som berättade om sin situation genom indirekta 

frågor så kan det vara av nytta att protokol om misshandel kunde innehålla generella frågor 

som i sin tur leder till frågor om misshandel. En deltagare i studien hade som förslag att 

hälsoformulär som fylls i av patienten skulle innehålla information om misshandel och efter 

det ha en verbal screening (Hathaway et al., 2002). För att införa screening behövs mer 
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forskning i ämnet och det behövs en jämförelse mellan verbala frågeformulär och screening 

frågeformulär för att se hur man skall närma sig populationen på bästa sätt (Campbell et al., 

2001; Thompson et al., 2000). 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar i att kunna skapa en bra relation till patienten. 

Kommunikationen är en stor del i en relation och i sjuksköterskeutbildningen lärs 

kommunikation ut, bland annat om vikten av att använda öppna frågor. Att använda sig av 

rollspel som ett praktiskt moment skulle kunna förbättra blivande sjuksköterskors 

kommunikationsfärdigheter avsevärt.  Eftersom kvinnor som utsätts för misshandel ofta har 

en lägre KASAM så har de sannolikt svårare att bemästra svåra situationer. Enligt Maslow 

(Abrahams, 2007, s. 21-22) så känner de även en stor skam och rädsla vilket försvårar 

situationen ännu mer.  Denna information kan vara av stor vikt att veta för vårdpersonal 

eftersom dessa kvinnor kan behöva mer hjälp och stöd än andra patienter. 

Att inte våld mot kvinnan dokumenteras är en allvarlig brist och kan ge konsekvenser. Det 

kan ta lång tid innan kvinnan lämnar sin förövare och kopplar in rättsliga myndigheter i fallet 

och det är då till stor hjälp för kvinnan om sjuksköterskan har dokumenterat fallet riktigt 

(Häggblom et al., 2005; Rhodes et al., 2001). En risk med att dokumentera om 

kvinnomisshandel i ett barns journal är att misshandlaren kan se anteckningarna. Dock är 

dokumentationen viktig för annan personal som kan komma att arbeta med familjen i 

framtiden. Till exempel att ha en separat del i journalen för barnet eller mamman som inte 

visas med resten av journalen kan vara ett alternativ (Dowd et al., 2002). Vid introduktion av 

nya riktlinjer och manualer kan det vara till hjälp om de involverade får medverka och får 

utbildning i riktlinjerna eftersom sjuksköterskan då får veta vilka resurser hon kan använda 

sig av för att hjälpa den misshandlade kvinnan. Det finns ett brådskande behov av utbildning 

(Häggblom et al., 2005). 

 Att vara ny på en arbetsplats ska inte få hindra ett adekvat handlande. För att kunna 

underlätta för vårdpersonalen så är det viktigt med lättillgängliga riktlinjer för hur frågor kan 

ställas, information om fortsatt hjälp och hur mötet ska dokumenteras. Hur dokumentationen 

sker är troligen olika på alla arbetsplatser och det kan då vara av vikt att införa en nationell 

mall för hur informationen ska antecknas, på grund av att kvinnomisshandel är ett brott som 

kan bli aktuellt att anmäla.  

Studier har visat att utbildningsprogram är effektivt i hantering av våld i hemmet men en stor 

del av vårdpersonalen glömmer ofta efter en tid att rutinmässigt fråga om det. En utbildning 
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inom ett år gjorde sannolikheten att vårdpersonal frågar större. Att som vårdpersonal 

informera offer för misshandel om deras lagliga rättigheter kan rädda liv och borde vara en 

intervention som används i Turkiet (Aksu & Aksan, 2007). Det är viktigt att det finns 

protokoll och information angående partnermisshandel tillgänglig för både kvinnorna, genom 

broschyrer och affischer, men också för personalen, genom att det finns regelbundna rutiner 

om identifikation av offer för misshandel, och att det finns utbildning i ämnet. Posters och 

skriftligt material inom vården kan visa kvinnor att de inte är ensamma om misshandel och att 

det finns hjälp tillgänglig (Campbell et al., 2001; Hathaway et al., 2002; Thompson et al., 

2000). 

Att ha en utbildning om kvinnomisshandel kan bidra med att personalen vet hur de ska 

bemöta kvinnorna och även hänvisa vidare till annan hjälp på bästa sätt. En relevant 

utbildning kan också minska fördomar och visa vårdpersonal att det är ett viktigt ämne som är 

värt att lägga ned tid på. Detta kan leda till att relationen mellan patient och sjukvårdspersonal 

blir bättre. Eftersom studierna i resultatet har okunskap som gemensam nämnare så kan 

troligen upptäckten och stödet till misshandlade kvinnor förbättras om vårdpersonal får 

möjlighet till en kontinuerlig utbildning. 

Misshandlade kvinnor löper en större risk för att börja röka (Jun et al., 2008).  Att screena 

varje rökare för partnermisshandel skulle vara otroligt tidskrävande och skulle troligen inte ge 

några avsevärda resultat men genom att vårdpersonal känner till detta tecken på misshandel så 

skulle det kunna bidra till att lättare upptäcka dessa kvinnor. 

En studie visade att vårdpersonalen på akutmottagningen i Turkiet hade negativa attityder mot 

våld i hemmet. Attityder och tro är faktorer som kan hindra effektiva gensvar och 

interventioner för våld i hemmet av vårdpersonal. Det var en stor del av personalen på 

akutmottagningen som rättfärdigade åtminstone en anledning till att slå sin fru, detta i likhet 

med andra studier. Att bedra sin man, vilket många rättfärdigade som anledning att slå sin fru, 

är tabu i Turkiet och är en av de största anledningarna till hedersmord. En rapport om 

hedersmord i Turkiet visade att för vissa är det även oacceptabelt att en kvinna skiljer sig från 

sin man (Aksan & Aksu, 2007). Enligt en studie gjord i Egypten tyckte kvinnorna att 

misshandel var berättigad om kvinnan till exempel inte ville ha sex med sin man, vilket liknar 

resultatet i denna studie. I Jordanien bör myndigheter, lagliga system och organisationer börja 

ta sitt ansvar för de misshandlade kvinnorna via utveckling av nya lagar angående våld i 

hemmet. Att få ut budskapet om dessa kvinnors levda erfarenheter till hälso- och 
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sjukvårdspersonal kan göra att de blir mer empatiska och att de får en förståelse hur svårt 

kvinnorna har i livet för att på så sätt kunna bryta tabun om våldet. Det är viktigt att hälso- 

och sjukvårdspersonal får utbildning ur kvinnans syn och även att protokoll, riktlinjer och 

verktyg för screening och riskbedömning utvecklas (Oweis et al., 2009). Paranjape´s et al. 

(2007) studie, om äldre afroamerikanska kvinnors definition av våld i hemmet, var de söker 

hjälp för det och vilka barriärer de möter när de söker hjälp, har gett en unik insikt om 

uppfattningarna om våld i hemmet från en grupp som inte fått så mycket uppmärksamhet till 

nu. Ekonomisk misshandel sågs av kvinnorna som vanligt. Kvinnorna i studien kom från ett 

område där majoriteten av kvinnor över 50 år är ekonomiskt missgynnade. Det är möjligt att 

den ekonomiska misshandeln mot dessa kvinnor kan påverka deras hälsa negativt eftersom 

det kan leda till att de inte har råd med sjukvård och mediciner. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonalen är medvetna om detta eftersom det inte behöver vara uppenbart vid 

mötet.  

Det är en stor skillnad på olika kulturer angående vad som är accepterat i samhället. Till 

exempel så är det accepterat att skilja sig i Sverige medan det inte är det i andra länder och att 

hedersmord är vanligt i vissa länder är fruktansvärt. En spekulation är att det finns mer 

kunskap i de samhällen där kvinnomisshandel inte är accepterat och om dessa länder kan nå ut 

med kunskap genom utbildningar till länder där kvinnomisshandel är mer accepterat så kan 

kanske dessa människors attityder förändras. Ett samarbete mellan länder skulle kanske kunna 

förbättra de misshandlade kvinnornas situation. 

Att barn påverkas negativt av att bevittna partnermisshandel har visats i resultatet av denna 

litteraturstudie. 

Partnermisshandel leder ofta till att barn får svårigheter i skolan och att hälsan försämras. 

Stress, beteendeproblem och missbruk kan uppkomma hos barnen på grund av misshandeln 

(Kernic et al., 2002). McFarlane et al. (2003) menar att om mammorna kan identifieras och 

behandlas, kan då problemet med deras barn bli stanna av.  Kernic´s et al. (2002) studie 

visade att det är vanligt att barn som upplever partnermisshandel gör besök hos 

skolsköterskan för sina problem och kombinerat med skolhälsan, som är en plats för 

prevention, så kan en intervention skissas på. 

 Att bevittna misshandel av sin mamma har bevisats vara skadligt för barnet och en stor del av 

vårdpersonalen tycker att de har som moralisk skyldighet att agera för barnets bästa och 

lagligt kan det även vara förpliktat att anmäla till sociala myndigheter. Riskbedömning för 
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barnet, och undersökning av om mamman kan skydda barnet tillräckligt, måste utföras för att 

kunna remittera till lämplig tillgänglig hjälp och rådgivning (Dowd et al., 2010). Genom att 

samarbeta med andra relevanta organ så kan sjukvårdspersonal lita till att dessa människor 

kan ta över så att tiden för att hjälpa en misshandlad patient reduceras utan att vårdpersonalen 

känner sig osäkra på att patienten fått väsentligt stöd, menar Hathaway et al. (2002). 

Det är anmärkningsvärt att kvinnor som utsätts för misshandel ska behöva upptäckas genom 

att deras barn far illa. Att redan vid låg ålder få svårigheter såsom låga betyg och brottslighet 

ger ingen bra start i livet och därför är det av en väldigt stor vikt att kvinnor som blir 

misshandlade får ett så stort stöd av samhället som möjligt så att de vet var de ska vända sig 

och framförallt att de vågar be om hjälp genom att de vet att det finns hjälp att få direkt för 

både henne och hennes barn. Socialtjänsten har som uppgift att se till att barn och ungdomar 

växer upp under tryggaförhållanden och få det skydd det behöver (Socialtjänstlagen, SoL, 

SFS-nr: 2001:453). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS-nr: 1982:763) och socialtjänstlagen 

har sjukvårdspersonal en skyldighet att anmäla till socialnämnden om de misstänker att ett 

barn far illa så att familjer kan få den hjälp de behöver.   

Slutsats 

Det behövs mer forskning inom området för hur kvinnor som blir misshandlade skall bli 

identifierade och hur vårdpersonal skall kunna ge ett optimalt stöd. Forskning om hur 

kontinuerlig utbildning och hur en kursplan för vårdstudenter skall utformas för att påverka 

sjuksköterskors identifiering och stöd till misshandlade kvinnor i samhället på bästa sätt, 

måste utföras. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudies resultat inkluderar 15 vetenskapliga artiklar. Studier från flera olika 

länder är inkluderade men eftersom sjukvården ser olika ut i olika länder så kan det vara svårt 

att överföra informationen till olika nationaliteter. Dock är informationen viktig eftersom 

kunskapen om skillnader kan underlätta mötet med patienter från andra länder. Eftersom 

författarna har sökt artiklar på ett systematiskt sätt i tre olika databaser och då funnit så pass 

representativa studier så bör resultatet ligga nära sanningen. En styrka med att vara två 

författare är att resultaten som kommer fram under studiens gång har kunnat diskuteras 
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mellan författarna men en risk med den metoden är att författarna omedvetet kan ha 

exkluderat artiklar och information som inte urskiljts som relevant för syftet. Eftersom 

studierna översatts från engelska till svenska så är en risk att omedvetna slutsatser kunnat dras 

och att resultat kunnat feltolkas. En styrka med studien är att alla inkluderade artiklarna är av 

medelhög eller hög kvalitet (Se bilaga 3). En svaghet med denna litteraturstudie är att två av 

de inkluderade artiklarna inte har något tydligt presenterat etiskt resonemang men eftersom 

författarna ansåg att informationen var värdefull och att studierna var välgjorda i övrigt så 

inkluderades dessa ändå. Resultatet från dessa artiklar bör dock tolkas med en viss 

försiktighet på grund av detta. Att användning av ålder 13- 64 år som limits berodde på att 

författarna inte ville missa någon studie vars innehåll handlade om kvinnor under 18 år som 

utsätts för misshandel av sin partner. Att den övre gränsen sattes vid 64 års ålder berodde på 

att det inte verkade finnas studier om äldre kvinnor som utsätts för misshandel av sin partner 

utan istället mest om vårdpersonal på äldreboenden som utsätter de boende för våld. Gränsen 

sattes på grund av att få ned träffantalet i databaserna. Författarna har inkluderat tillräckligt 

många studier, både kvalitativa och kvantitativa, för att resultatet ska kunna vara till nytta för 

vårdpersonal inom alla olika vårdinrättningar.  
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Bilaga 1 

Klassificering och värdering av studier 

Klassificering av studierna har genomförts enligt SBU och indelats i 

följande grupper: 

• Randomiserad kontrollerad studie (C) dvs en prospektiv studie där 

man gjort en slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

• Prospektiv studie (P). Denna typ av studie innebär en jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper men 

utan slumpmässig fördelning. 

• Retrospektiv studie (R). I dessa studier analyseras ett historiskt 

material, med hjälp av exempelvis journalhandlingar. 

 

• Litteraturöversikt (L). Dessa studier bygger på en litteraturgenomgång, 

i bästa fall genom en systematisk litteraturgranskning, där 

resultatet redovisas i en analyserande kunskapssammanställning. 

De granskade studiernas vetenskapliga kvalitet har bedömts utifrån en 

tregradig skala; hög vetenskaplig (I), medel (II) eller låg vetenskaplig 

kvalitet (III), se Tabell 1a [54]. 

Inom omvårdnadsforskning har kvalitativa forskningsmetoder en lång 

tradition. Därför har även studier med kvalitativ metodik inkluderats, 

klassificerats och värderats. Kriterier för bedömning av kvalitativa studier 

har utarbetats av författarna, se Tabell 1b. 

 

• Kvalitativ studie (K). I denna typ av studie analyseras data, som 

insamlats genom intervjuer, berättelser eller observationer i syfte att 

fördjupa förståelsen för studerade fenomen, t ex personens upplevelser 

och erfarenheter 

Tabell 4. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4(199, s 48). 



 
 

 I: Hög II: Medel III: Låg 

C Prospektiv randomiserad studie. 

Större väl planerad och genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material 

och metoder inkl. 

behandlingsteknik. Antalet patienter 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

  

  

- 

Randomiserad studie med för få 

patienter och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt 

antal patienter, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall 

P Prospektiv studie utan 

randomisering. Väldefinierad 

frågeställning, tillräckligt antal 

patienter, adekvata statistiska 

metoder. 

- 

Litet antal patienter, tveksamma 

statistiska metoder 

R Retrospektiv studie. Stort 

konsekutivt patientmaterial väl 

beskrivet och analyserat med 

adekvata statistiska metoder (t.ex. 

multivariantanalys, 

fallkontrollmetodik, etc.). 

- 

Begränsat patientmaterial 

otillräckligt beskrivet, alltför 

kort uppföljning eller 

inadekvata statistiska metoder 

  

Tabell 5. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod, 

enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 48).  

  I: Hög II: Medel II: Låg 

K Studie med kvalitativ metod. 

Väldefinierad frågeställning, 

relevant urval samt väl beskriven 

undersökningsgrupp och kontext. 

Metod och analys väl beskriven och 

genomförd, resultatet är logiskt och 

begripligt, god kommunicerbarhet 

- 

Dåligt/vagt formulerad 

frågeställning, 

undersökningsgrupp för 

liten/otillräckligt beskriven 

metod/analys ej tillräckligt 

beskriven eller bristfällig 

resultatredovisning 

 



 
 

Bilaga 2A 
Artikelgranskning  

(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………..………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 

Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 



 
 

Bilaga 2B 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   



 
 

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 



 
 

Bilaga 3 

Inkluderade artiklar 

Författar

e, årtal, 

land 

Studiens syfte Design/ 

intervention/ 

instrument 

Deltagare/ 

bortfall 

Analysmetod Huvudresultat 

 

Kvali

tet 

Aksan & 

Aksu  

(2007) 

Turkiet 

Att utvärdera 

kunskap, attityder 

och erfarenhet hos 

personal på en 

akutmottagning 

angående partner 

misshandel 

Kvantitativ 

metod, 

tvärsnittsstu

die. 

Frågeformul

är 

innehållande 

frågor som 

var relevanta 

för studiens 

syfte 

användes. 

173/19,5% Chisquare 

test och T-

test 

89,9 % av 

deltagarna hade 

ingen utbildning 

om partner 

misshandel men 

89,5 % var 

medvetna om 

förekomsten. 

Kunskapen om 

ämnet var relativt 

låg och 69 % av 

deltagarna tyckte 

att det åtminstone 

av någon 

anledning var 

berättigat att 

misshandla sin 

partner . 

Mede

l 

Bhandari 

et al.  

(2008) 

USA 

Att jämföra 

upplevelse av 

stress hos 

låginkomsttagand

e kvinnor på 

landsbygden som 

utsätts för 

misshandel av sin 

partner och som 

inte utsätts för 

det. 

Kvalitativ 

design. 

Telefonkont

akt 

Studien är en 

del av en stor 

randomiserad 

kontrollerad 

studie om en 

sluta röka 

intervention 

under graviditet. 

Urval av 

deltagare 

utfördes genom 

att kvinnorna i 

en av 

interventions- 

grupperna(n=34

5) från den stora 

studien delades 

in i två grupper- 

misshandlade 

(n= 116) och 

icke-

misshandlade(n

=42).  Sedan 

valdes 25 

kvinnor 

randomiserat ut 

i varje grupp för 

att delta. 

Innehållsanal

ys 

19 olika 

stressmoment 

identifierades hos 

kvinnorna. 50 % 

av kvinnorna i 

gruppen som 

utsatts för 

misshandel 

rapporterade 10 

stressmoment 

jämfört med den 

andra gruppen som 

rapporterade 7. Det 

fanns flera 

stressmoment som 

bara de 

misshandlade 

kvinnorna 

rapporterade eller 

mer än de andra 

kvinnorna. Dessa 

var stress över att 

bli misshandlad av 

sin partner, känsla 

av att känna sig 

hotad, lagliga 

problem, saknad 

av socialt stöd,  att 

bli misshandlad av 

någon annan än sin 

partner, finansiella 

problem och stress 

över transport. 

Hög 



 
 

Campbel

l et al.  

(2001) 

USA 

Utvärdera en 

systemförändrings

modell av träning 

från the Family 

Violence 

Prevention och 

the Pennsylvanian 

solution against 

dometic violence 

för att förbättra 

effektiviteten på 

akutavdelningars 

mottagande av 

kvinnomisshandel 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ 

metod. 

Experimente

ll 

randomisera

d. 

JCAHO  

SAS (Staff 

Attitudinal 

Survey) 

PSSS  

12 sjukhus i 

Pennsylvania 

och California 

valdes genom 

randomisering / 

4 av sjukhusen 

kunde inte 

medverka 

SPSS 

statistical 

software. 

ANCOVA. 

ANOVA. 

Interventionsgrupp

en hade ett 

signifikant högre 

resultat på 

personalens attityd 

och kunskap om 

kvinnomisshandel. 

Patienterna 

rapporterade en 

högre grad av 

belåtenhet på 

sjukhus som hade 

fått interventionen. 

. 

C 

mede

l 

Dowd, 

Kennedy

, Knapp 

& 

Stallbau

mer-

Rouyer 

(2002) 

USA 

Att undersöka 

attityder, känslor 

och tro hos 

mödrar och 

personal på en 

pediatrisk 

mottagning om 

screening av 

partnermisshandel 

Kvalitativ 

design med 

fokusgruppe

r 

59 kvinnor som 

under någon tid 

tagit sitt barn till 

den pediatriska 

mottagningen 

och som anmält 

sig till att delta. 

6 fokusgrupper 

för mödrarna 

hölls. 21 

sjuksköterskor 

och 17 läkare på 

mottagningen 

anmälde sig till 

att delta och 

fyra olika 

fokusgrupper 

hölls. 

Ljusinspelnin

garna och 

videoinspelni

ngar na 

summerades 

för att förstå 

attityder, 

hitta teman 

och 

identifiera 

oenigheter 

mellan 

grupperna 

Fokusgrupperna 

för mödrarna 

visade att 

partnermisshandel 

är ett stort problem 

i deras samhälle 

och många av dem 

såg det som en 

slags 

barnmisshandel 

också. Mödrarna 

tyckte att den 

pediatriska 

mottagningen var 

ett bra ställe att 

screena för 

partnermisshandel 

men många 

uttryckte även oro 

för att avslöjande 

kunde leda till att 

de skulle få 

problem med 

sociala 

myndigheter 

Vårdpersonalen 

diskuterade även 

de att 

kvinnomisshandel 

är en sorts 

barnmisshandel. 

Vårdpersonalen 

diskuterade även 

att de inte skulle ha 

tid screening, att 

de är rädda för at 

förolämpa 

kvinnan, att de är 

osäkra på om de 

har någon hjälp att 

erbjuda och att de 

behöver mer 

utbildning om 

ämnet. 

Hög 

Eddy et 

al. 

Att beskriva ett 

samarbete mellan 

Kvalitativ 

(telefonkont

31 personer, 

från 12 olika 

Deskriptiv 

innehållsanal

Personliga 

upplevelser av 

Hög 



 
 

(2008) 

USA 

sjuksköterskor, 

socialarbetare och 

mödrar med 

särskild 

utbildning som 

gjorde hembesök 

hos gravida, 

misshandlade 

kvinnor och ett 

forskningsteam 

angående 

hälsoproblemen 

hos kvinnor som 

utsätts för våld av 

sin partner och 

hälsoproblemen 

hos barnen i 

samma hushåll. 

akt) och 

kvantitativ 

design 

(Frågeformu

lär). 

Fokusgruppe

r för att 

identifiera 

barriärer 

som 

personerna 

som gjorde 

hembesök 

upplevde när 

de arbetade 

med dessa 

kvinnor. 

Frågeformul

är som 

handlade om 

egna 

erfarenheter 

om 

misshandel 

besvarades 

av 

hembesökar

na användes 

även. 

regioner, som 

gjorde 

hembesök hos 

kvinnorna 

deltog i 

fokusgrupperna.  

23(84 %) av 

dessa personer 

besvarade 

frågeformuläret. 

ys misshandel i 

hemmet 

rapporterades av 

många i 

frågeformuläret.  

Deltagarna i 

fokusgrupperna 

diskuterade bland 

annat att de känner 

stress, rädsla, 

frustration och 

otillräcklighet över 

olika orsaker. Det 

som underlättar 

kommunikationen 

om misshandel är 

en bra relation. 

Barriärer att arbeta 

med ett 

forskningsteam var 

att deltagarna var 

rädda att teamet 

skulle förstöra 

relationen. 

Hathawa

y, Willis 

& 

Zimmer 

(2002) 

USA 

Att undersöka hur 

kvinnor beskriver 

vad som påverkar 

dem att avslöja att 

de blir 

misshandlade för 

sjukvårdspersonal 

och hur kvinnorna 

kände inför 

personalens 

gensvar på 

avslöjandet. 

Kvalitativ 

design med 

semistruktur

erade 

intervjuer 

 

49 deltagare (36 

%) 

Kvinnor som 

deltog i ett 

program om 

misshandel i 

hemmet på ett 

sjukhus 

tillfrågades att 

delta i studien 

Innehållsanal

ys 

Faktorer som 

påverkade 

avslöjandet av 

misshandel att 

personalen hade 

kunskap och 

förståelse för 

ämnet, att de bryr 

sig om kvinnan 

och verkar 

intresserade, att de 

tar sig tid och att 

de berättar att allt 

som sägs är 

konfidentiellt. 

Delade meningar 

fanns om 

personalen skulle 

fråga direkt eller 

indirekt om 

misshandel. 

Kulturella 

barriärer, rädsla för 

misshandlaren 

eller att någon ska 

ta ifrån dem 

barnen, skam, lågt 

självförtroende, att 

de inte förstår att 

de blir 

misshandlade, att 

Hög 



 
 

vara redo för att 

avslöja, att känna 

sig säker och att de 

inte vet att det 

finns hjälp att få 

rapporterades som 

faktorer som 

påverkade om 

kvinnorna kunde 

berätta om sin 

situation. Att 

personalen inte är 

dömande, att de 

tror på kvinnan, 

inte pressar att ta 

emot hjälp eller att 

berätta om detaljer 

om misshandeln, 

att de hjälper till 

med en 

säkerhetsplan och 

med andra behov 

och att de 

dokumenterar 

mötet ansågs också 

vara viktigt. 

Häggblo

m, 

Hallberg 

& Möller 

(2005) 

Finland 

Syftet är att 

beskriva kunskap, 

praktik och 

träning relaterad 

till 

kvinnomisshandel

. Denna artikel 

undersöker 

sjuksköterskors 

motivation och 

färdighet att ta 

hand om 

kvinnliga offer 

från misshandel. 

Kvantitativ 

metod. 

Tvärsnittsstu

die 

Frågeformul

är  

De som 

medverkade var 

sjuksköterskor 

som arbeta inom 

hälsovårds 

organisationen 

på Åland 234 

tillfrågade/101st 

svarade ej på 

frågeformuläret. 

SPSS- 

computed 

data och chi- 

squared test. 

Den mest vanliga 

orsaken för att inte 

fråga vid 

misstanke om 

misshandel var 

respekt för 

kvinnans integritet 

och svårighet att 

formulera frågan. 

Få av 

sjuksköterskorna 

kände till att det 

fanns manualer 

med riktlinjer och 

rutiner för 

misshandlade 

kvinnor. Få 

sjuksköterskor 

hade fått 

information om 

kvinnomisshandel 

i 

grundutbildningen 

för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor 

som hade 

medverkat i 

internutbildningen 

rapportera en 

signifikant större 

kunskap om bland 

annat riktlinjer för 

uppföljning, 

samarbete och 

Hög 



 
 

skriftlig 

information. 

Jun, 

Rich-

Edwards, 

Boynton

-Jarrett 

& 

Wright 

(2008) 

USA 

Att undersöka 

sambandet mellan 

psykisk 

misshandel I ett 

nuvarande 

förhållande och 

nuvarande 

rökning med och 

utan förekomsten 

av fysisk- eller 

sexuell 

misshandel 

 

Kvantitativ 

design 

Tvärsnittsstu

die 

68505 (75, 1 %) 

svar men efter 

exkludering av 

kvinnor som 

inte var i ett 

nuvarande 

förhållande eller 

inte längre röker 

så var 

deltagarantalet 

54200 (59, 4 %)  

Oddskvot, 

SAS version 

8.2 

 Kvinnor som 

blivit utsatta för 

fysisk eller sexuell 

misshandel med 

eller utan 

förekomst av 

psykisk 

misshandel löpte 

en högre risk att 

röka än kvinnor 

som inte blivit 

misshandlade. 

Mede

l 

Kernic et 

al. 

(2002) 

USA 

Att undersöka 

sambandet mellan 

barn som 

exponeras för 

partner 

misshandel i sitt 

hem och 

akademiska-och 

skolhälsoproblem 

Kvantitativ 

design. 

Retrospektiv 

kohortstudie 

Forskarna 

har fått 

informatione

n från 

skolorna där 

barnen, som 

ingår i 

studien, 

studerade 

under 

studietiden 

448 (60,4 %) 

kvinnor deltog i 

en tidigare 

studie om 

kvinnors 

välfärd. 

Kvinnorna som 

inkluderades i 

studien hade 

blivit 

misshandlade av 

sin partner och 

som resulterat i 

ett polisärende. 

153, av dessa 

kvinnors barn, 

mellan 6 och 17 

år deltog i denna 

studie. 20 % av 

dem hade även 

upplevt 

barnmisshandel. 

48406 

jämförande barn 

deltog i studien. 

Sannolikhets

kvot 

(Likelihood 

ratio 

statistics) 

 Barn som upplevt 

partnermisshandel 

och barn som 

upplevt 

partnermisshandel 

och även 

barnmisshandel 

var sannolikt oftare 

avstängda från 

skolan och det 

berodde ofta på 

brottsliga 

beteenden och de 

var även borta från 

skolan mer 

frekvent än de 

jämförande barnen. 

Misshandlade barn 

som upplevt 

partnermisshandel 

hade sannolikt 

sämre betyg än de 

jämförande barnen. 

Ickemisshandlade 

barn som upplevt 

partnermisshandel 

hade sannolikt 

oftare gjort ett 

besök hos 

skolsköterskan 

som resulterat i att 

de blivit 

hemskickade från 

skolan och även 

haft fler besök 

relaterat till sociala 

eller emotionella 

problem än de 

jämförande barnen. 

Besök hos 

skolsköterskan 

pga. Alkohol och 

drogmisstankar var 

fyra gånger så 

vanligt hos de 

Mede

l 



 
 

ickemisshandlade 

barnen som 

upplevt 

partnermisshandel 

än hos jämförande 

barn. Remittering 

till talpedagog var 

sju gånger 

vanligare hos dessa 

barn än hos 

jämförande barn. 

McFarla

ne, 

Groff, 

O´Brien 

& 

Watson 

(2003) 

USA 

Att jämföra 

beteendet hos 

mörkhyade, vita 

och 

latinamerikanska 

barn mellan 18 

månader och 18 år 

och som upplevt 

partnermisshandel 

med en liknande 

etniskt och 

åldersmässig 

grupp men som 

inte upplevt 

partnermisshandel

. Jämförelse av de 

båda grupperna 

med en normativ 

grupp gjordes 

även. 

Kvantitativ 

design 

Kohortstudie 

CBCL- 

mäter barns 

beteendepro

blem. 

Besvarades 

av mamman. 

258 (71, 7 %) 

misshandlade 

kvinnor. 

72 (66,7 %) 

jämförande 

kvinnor. 

Ett av varje 

kvinnas barn 

valdes 

randomiserat att 

delta i studien 

Chisquare 

test 

MANOVA 

Frekvens 

Procent 

Studiens resultat 

visade att barn 

mellan 6 och 18 år 

med en 

misshandlad 

mamma har mer 

inre (ångest, 

depression, 

tillbakadragande 

och somatiska 

klagomål) och 

yttre 

(uppmärksamhetsp

roblem, aggressivt 

beteende och 

brytande av regler) 

problem än barn i 

samma ålder som 

inte har en 

misshandlad 

mamma. Ingen 

signifikant skillnad 

för barn i åldern 18 

månader - 5 år. 

Hög 

Oweis, 

Gharaibe

h, Al-

Natour 

& 

Froelich

er 

(2009) 

Jordan 

Undersöka 

kvinnors levda 

erfarenheter av 

kvinnomisshandel 

i Jordanien. 

Kvalitativ 

metod. 

Deskriptiv. 

Intervjuer 

med en 

öppningsfrå

ga och under 

intervjun 

med 

klargörande 

frågor. 

15 kvinnor från 

Jordanien valdes 

genom 

forskaren arbete 

på primär 

vården/2 bortfall 

Innehållsanal

ys 

Verbal misshandel 

förekom mest 

frekvent men 

fysisk misshandel 

var mer intensiv. 

Kvinnomisshandel 

tolereras och 

normaliseras 

genom att en 

kvinna började 

acceptera våldet 

och gav det en 

logisk grund. 

Kvinnorna beskrev 

att de blev bunden 

att stanna i 

äktenskapet av 

sociala och 

kulturella regler. 

Mede

l 

Paranjap

e, 

Tucker, 

McKenzi

e-Mack, 

Thomps

Att förstå hur 

äldre, 

afroamerikanska 

kvinnor definierar 

våld I hemmet, 

var de söker hjälp 

Kvalitativ 

design. 

fokusgruppe

r 

30 (50 %) 

kvinnor deltog i 

studien 

Innehållsanal

ys 

Studiens deltagare 

definierade 

familjemisshandel 

bland annat som 

fysisk, sexuell, 

emotionell, 

Hög 



 
 

on & 

Kaslow 

(2007) 

USA 

 

för problemet och 

vilka barriärer de 

står inför när de 

söker hjälp 

kontrollering, 

vanvård, isolering, 

inte visa respekt 

och att finansiellt 

kontrollera någon. 

Emotionell 

misshandel sågs 

som den mest 

vanliga. Hjälp från 

Gud ansågs vara 

den mest viktiga 

hjälpen. Poliser 

och läkare sågs 

som otillräckliga 

men många 

uttryckte 

önskningar om att 

kunna vända sig 

till dem för att få 

hjälp.  

Rhodes 

et al. 

(2006) 

USA 

Målet med denna 

studie var att 

fastställa graden 

av dator- baserad 

avslöjande om 

våld i hemmet på 

2 

socioekonomiskt 

olika platser och 

att avgöra 

effekten på data 

screening av offer 

för våld i hemmet 

kommunikation 

mellan patienten 

och 

hälsopersonalen 

under vistelsen på 

akutavdelningen. 

Kvantitativ 

metod. 

Prospektiv 

randomisera

d 

Frågeformul

är 

Ljudinspelni

ng. 

2165 kvinnor 

mellan 18-65år 

från två olika 

socioekonomisk

a 

akutavdelningar 

väntrum/884st 

valde att inte 

medverka i 

studien.  

Multivariate 

logistic 

regression 

model. T-test. 

X
2
-test. 

STATA SE. 

 Strukturerat 

kodningssche

ma av 

ljudband. 

På akutavdelningar 

i staden 

diskuterades det 

om 

kvinnomisshandel 

mellan patienter 

och 

sjukvårdspersonal 

signifikant mer i 

interventionsgrupp

en än i 

kontrollgruppen 

om våld i hemmet 

medan det i 

förorten inte fanns 

en signifikant 

skillnad mellan 

interventionsgrupp

en och 

kontrollgruppen. 

Av det antal 

patienter som 

avslöjade våld i 

hemmet fick motta 

hjälp för våld i 

hemmet var 

signifikant högre i 

interventionsgrupp

en än i 

kontrollgruppen i 

staden.   

C 

Mede

l 

Rhodes 

et al. 

(2007) 

USA 

Att beskriva 

kommunikationen 

om våld i hemmet 

mellan 

akutvårdspersonal 

och kvinnliga 

patienter 

Kvalitativ 

design. 

Ljudinspelni

ngar av 

akutbesök 

genomfördes 

under tiden 

en annan 

studie 

293 av 871 

ljudinspelningar 

av akutbesök 

innehöll 

diskussioner om 

våld i hemmet. 

77 av de 293 

ljudinspelningar

na innehöll 

Strukturerat 

kodningssche

ma 

Det var troligare 

att patienter som 

träffade 

sjukvårdspersonal 

som frågade efter 

våld i hemmet, 

frågade öppna 

frågor som inbjöd 

till diskussion och 

Hög 

http://tyda.se/search/socioekonomiskt


 
 

utfördes för 

att öka 

upptäckten 

av våld i 

hemmet. 

Dessa 

ljudinspelnin

gar 

analyseras i 

denna 

studie. 

avslöjanden av 

misshandel i 

hemmet 

visade empati 

skulle avslöja våld 

i hemmet. Chansen 

att ha en 

meningsfull 

konversation om 

ämnet minskade 

ofta av faktorer 

som 

sjukvårdspersonale

n påverkade. 

Positiva gensvar 

var att 

sjukvårdspersonale

n lät patienten 

prata om sina 

erfarenheter, fråga 

om säkerhet, 

rådgivning, nämna 

lagliga källor, 

erbjuda hjälp av en 

socialarbetare och 

även att ge 

hjälpfulla råd. 

Thomps

on et al. 

(2000) 

USA 

Grupp – 

randomiserat 

försök av en 

intensiv 

intervention riktad 

mot primär 

vårdsteam för att 

förbättra 

identifikationen 

av, och hjälp för 

offer av våld i 

hemmet. 

Personalens 

kunskap, attityd 

och tro mättes; 

grad av frågor; 

händelse resultat 

och kvalitativ av 

den givna hjälpen 

som utfall. 

Kvantitativ 

metod.  

Prospekyiv 

andomiserad

. Abstraktion 

av journaler. 

Frågeformul

är.  

Hälsopersonal 

på fem Group 

Health 

cooperation(GH

C)med totala 

antal 208/  

antalet som 

svarade på 

enkäten vid 

första innan 

interventionen 

var 176st och 

3795 granskade 

journaler, 

9månader efter 

interventionen 

164st och 

3392st 

granskade 

journaler, 21 

månader efter 

interventionen 

171st. 

 

SAS and 

stata 

statistical. 

Paired t-test. 

ANOVA. 

Rate 

differences. 

Odds  ratios 

21 -23 månader 

efter 

interventionen var 

tre variabler 

signifikant högre 

för 

interventionsgrupp 

än kontrollgruppen 

vilka var den egna 

effektiviteten, 

rädsla över att 

förolämpa och oro 

över säkerheten. 

C 

Hög 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4 

Exempel på hur rubriker och subrubriker skapades under analysprocessen 

Text Subkategori Kategori 

En studie som jämför 

stressmoment hos 

låginkomsttagande, gravida 

kvinnor på landsbygden som 

utsätts för partnermisshandel 

och kvinnor som inte gör det 

visade att de sex vanligaste 

stressmomenten var samma 

för båda grupperna men i 

olik rankning. 

Stress Den utsatta kvinnan 

Att sjukvårdspersonal har 

kunskap av och förstår 

kvinnor som blir 

misshandlade var något som 

fick kvinnorna att känna sig 

mer bekväma med att berätta 

om sin situation. 

Personalens attityder och 

kunskap 

 

Bemötande 

Att visa empati var det enda 

som krävdes för att några av 

deltagarna skulle kunna 

berätta om hela sin situation. 

Dock var det flera av 

deltagarna som berättade att 

de inte hade velat prata om 

sin misshandel eftersom 

vårdpersonalen verkade så 

stressade och att de kände att 

besök inom vården ofta bara 

handlar om medicinska 

orsaker. 

Empati och att ta sig tid att 

lyssna 

 

Relation mellan 

sjukvårdspersonal och patient 

 

Ickemisshandlade barn som 

upplevt partnermisshandel 

hade sannolikt 60 % oftare 

gjort ett besök hos 

skolsköterskan som 

resulterade i att de blivit 

hemskickade från skolan och 

även sannolikt dubbelt så 

ofta gjort ett eller flera besök 

relaterat till sociala eller 

emotionella problem, än 

andra barn. 

 Att upptäcka 

partnermisshandel genom 

barn som far illa 

 

 

 


