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Vågar jag berätta? 

Kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de utsatts för 

våld i en nära relation – En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Våld i nära relationer (IPV) är ett globalt problem som påverkar såväl 

individ som samhälle. Mörkertalet är stort. Kvinnors möte med vårdpersonal innebär 

en unik möjlighet att identifiera våldsutsatthet. 

Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de blivit 

utsatta för IPV. 

Metod: En litteraturstudie bestående av åtta kvalitativa studier analyserades och 

sammanställdes genom manifest innehållsanalys. Databassökning genomfördes i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Resultat: Fyra kategorier och fjorton underkategorier identifierades: 

“Att delge våldsutsatthet” - Tillit till vårdpersonal, Stöd från vårdpersonal. “Hinder 

att delge våldsutsatthet” - Bristande tillit till vårdpersonal, Bristande stöd från 

vårdpersonal, Att inte tillfrågas om våld, Rädsla för förövaren och inte bli betrodd. 

“Bristfällig vårdrelation” - Anklagad av vårdpersonal, Ignorerad av vårdpersonal, 

Fokus ligger på fysiska skador, Bristande information. “Gynnsam vårdrelation” - 

Empatisk och icke-dömande förhållningssätt, Bekräftelse från vårdpersonal, Hjälp att 

nå insikt, Trygg omgivning.  

Konklusion: Våldsutsatta kvinnors vårdbehov blev ofta förbisedda. 

Vårdpersonalens förhållningssätt hade stor inverkan på kvinnors benägenhet att 

avslöja våldsutsatthet. Kunskap om kvinnors upplevelse av en stödjande vårdrelation 

kan främja upptäckt av våldsutsatthet, vilket ger ökad förutsättning för god 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, kvinnor, upplevelse, vårdpersonal. 

 

  



 
 

Do I dare to reveal? 

Women's experiences of encountering health professionals after being 

subjected to intimate partner violence – A literature study 

 

Abstract 

Background: Intimate partner violence (IPV) is a global issue, which affects 

individuals and society. There’s a major unrecorded prevalence. Women's encounter 

with health professional is a unique possibility to identify abuse. 

Aim: To illuminate women's experiences when encountering health professionals 

after being subjected to IPV. 

Method: A literature review of eight qualitative studies were analyzed and compiled 

using manifest content analysis.  Database searches were  performed in PubMed, 

Cinahl and PsycINFO. 

Result: Four categories and fourteen subcategories were identified: 

“To disclose violence” - Trust health professionals, Support from health professionals. 

“Barriers to disclose violence” - Lack of trust, Lack of support, Not asked about 

violence, Fear of the perpetrator and not being believed. “Inadequate care 

relationship” - Accused by health professionals, Ignored by health professionals, 

Focus on physical injuries, Lack of information. “Adequate care relationship” - 

Empathic and non-judgemental approach, Confirmation from health professionals, 

Help to reach insight, Secure environment.  

Conclusion: The women’s needs were often overlooked. The health professionals 

behavior had major impact in women’s ability to disclose violence. Knowledge about 

women’s experiences of a supportive care relationship can facilitate disclosure of 

violence, which provides an increased prerequisite for good care. 

 

Keywords: Intimate partner violence, women, experience, health professionals. 
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BAKGRUND 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition av våld i nära relationer innebär 

våldshandlingar utförda av en intim partner eller före detta partner som orsakar 

fysisk, sexuell eller psykologisk skada. Även fysiska aggressioner, sexuellt tvång, 

känslomässiga övergrepp och kontrollbeteenden ingår (WHO 2016).  

Situationen i världen 

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som innebär kränkning av 

kvinnors mänskliga rättigheter. Våldet i partnerrelationer utförs i större utsträckning 

av män riktade mot kvinnor (WHO 2016). Den vanligaste formen av våld som 

kvinnor erfar är våld utförd av en intim partner (Devries et al. 2013). År 1993 antogs 

Förenta Nationernas (FN) deklaration med avsikten att helt avskaffa allt våld mot 

kvinnor. FN förklarar våldet som en handling till följd av ojämlika maktförhållanden 

mellan kvinnor och män, där män är överordnade (Deklaration om avskaffande av 

våld mot kvinnor 1993). Enligt FN:s uppskattning lever mer än 600 miljoner kvinnor 

i länder där våld i en nära relation inte betraktas som ett brott (Devries et al. 2013). 

Kvinnomord utförs enligt WHO vanligast av offrets livspartner (Butchart, Mikton & 

Krug 2014). År 2013 kunde WHO fastställa att 38 procent av alla kvinnomord i 

världen är utförda av kvinnans manliga partner samt att 30 procent av alla kvinnor 

någon gång har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld av sin manliga partner 

(Ibid). Prevalensen av våld i nära relationer är störst mellan åldrarna 40-44 år, men 

redan vid 15 års ålder är förekomsten stor (García-Moreno et al. 2013).  

Finansiell påverkan 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) konstaterar att mäns våld mot kvinnor är 

kostsamt för individ, samhälle och kommande generationer (NCK 2016). Den 

samhälleliga kostnaden belastar kommande generationer då våldet ofta överförs till 

barn som bevittnar våld och kan ge psykiska effekter i vuxenlivet (Ibid). 

Kostnadsberäkning relaterat till våldet är svårt då mörkertalet är stort och 

kostnaderna kan döljas bakom andra samhällsproblem som depression och 

sjukfrånvaro (Ibid). Oidentifierat våld innebär fördyrande omständigheter som 

utgörs av fördröjd diagnos och behandling, samt onödiga utredningar (Berglund och 

Witkowski 2014). Enligt WHO utgör direkta kostnader de fysiska och psykiska 

behandlingskrävande skador som uppstår samt brottsliga handlingar som leder till 
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juridiska påföljder (Butchart, Mikton&Krug 2014). De indirekta kostnaderna utgörs 

bland annat av att våldsoffer är mer benägna att uppleva hälsoproblem som påverkar 

förmågan att arbeta samt löper ökad risk för arbetslöshet och perioder av 

arbetsfrånvaro (Ibid). Den mest omfattande analysen av Sveriges kostnader för mäns 

våld mot kvinnor i nära relationer visade att de samhällsekonomiska kostnaderna 

uppgick till 2,7 - 3,3 miljarder kronor, dock är kostnaden för bland annat psykiatrisk 

vård och behandling av tandskador inte inräknade (Socialstyrelsen 2006). 

Rasmussen, Ström, Sverdrup & Vennemos (2012) norska kartläggning av 

samhällsekonomiska kostnader beskriver en kostnad mellan 4,5-6 miljarder norska 

kronor vilket skiljer sig betydligt från Socialstyrelsens beräkning. 

Europaparlamentets researchavdelning kom år 2013 fram till att kostnaden för våld 

mot kvinnor i EU årligen uppgår till 226 miljarder euro (NCK 2016). 

Situationen i Sverige   

Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning anger att 45 

procent av misshandel mot kvinnor orsakas av en närstående (Hvitfeldt, Westerberg, 

Irlander Strid, Frenzel & Ashir 2015). Enligt Brå (2016) anmäldes under 2015 

omkring 17 000 fall av misshandel till följd av våld i nära relationer. Brå:s nationella 

kartläggning av brott i nära relationer visar att endast 4,9 procent av de våldsutsatta 

kvinnorna år 2012 uppgav att de polisanmält händelsen (Frenzel 2014). 

Kartläggningen visar även att 25 procent av kvinnorna uppger sig varit utsatta för 

våld i en nära relation under sin livstid (Ibid). År 2012 var det enligt Brå betydligt 

vanligare att kvinnor i jämförelse med män, drabbades av grövre våldsbrott som 

sedan krävde vårdinsatser från hälso- och sjukvården (Ibid). Vid mätning av 

våldsutsatthet är det dock svårt att få en enhetlig uppfattning då resultaten påverkas 

av metod samt att mörkertalet är stort (NCK 2016). 

Våldets hälsokonsekvenser 

Våldsutsatta kvinnor uppsöker ofta vård till följd av flertalet olika kroppsliga samt 

psykiska åkommor, och våldet som orsak kan vara svårt att identifiera (Campbell 

2002). Om våldet identifieras kan kvinnorna ges möjlighet till ökad säkerhet och 

förbättrad hälsa (Ibid). Pratt-Eriksson (2016) anger i sin doktorsavhandling att våldet 

skapar långdragna och svåridentifierade hälsoproblem, exempelvis problem 

relaterade till centrala nervsystemet såsom ryggvärk, huvudvärk, kramper och 

gastrointestinala problem. WHO beskriver att våld i nära relationer kan föranleda 
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psykiska hälsoproblem, framförallt depression och suicidbenägenhet utöver risken 

att misshandlas till döds (García-Moreno et al. 2013). Våldsutsatta kvinnor har mer 

än fördubblad risk att drabbas av depression (Ibid). Johnston (2006) beskriver att 

våldsutsatta kvinnor utöver depression ofta drabbas av sömnstörningar, oro och 

posttraumatiskt stressyndrom. WHO anger att skador i ansikte, nacke och huvud är 

de vanligaste kroppsskador som uppstår (García-Moreno et al. 2013). Våld i en nära 

relation kan även enligt WHO föranleda HIV-infektion, andra sexuellt överförbara 

sjukdomar, ökad alkoholanvändning, abort samt låg födelsevikt på det väntade 

barnet (Ibid). 

Våldsutsatta kvinnors möte med vårdpersonal 

Att som våldsutsatt kvinna i mötet med vårdpersonal bli bemött med empati utan att 

anklagas kan resultera i att kvinnan vågar delge sin våldsutsatthet (Berglund & 

Witkowski 2014, 138-139). Anledningen till varför kvinnan väljer att förneka 

utsattheten kan vara rädsla eller att kvinnan tidigare upplevt ett negativt bemötande i 

vården (Ibid). Vårdpersonalen kan uppleva stor frustration om kvinnan förnekar 

våldsutsatthet även om symtom och skador är uppenbart våldsrelaterade (Ibid). 

Kunskap och förståelse kring kvinnans komplicerade situation är nödvändig för att 

som vårdpersonal kunna hantera sin egen frustration i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan (Ibid). Vårdpersonalens egna erfarenheter av våldsutsatthet kan aktualiseras 

och återupplevas i mötet med en våldsutsatt kvinna, vilket kan utgöra ett hinder för 

gott omhändertagande om personalen inte är medvetna om dessa effekter (Ibid). 

Med kunskap och handledning om egna reaktioner kan mötet ändå bli gott och leda 

till att den våldsutsatta kvinnan återkommer vid senare tillfälle (Ibid). 

Hälso- och sjukvårdens ansvar                                                                             

Hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) uppgift är att förebygga ohälsa och ge god 

vård på lika villkor till hela befolkningen. Vårdgivaren har enligt 

patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 1 § skyldighet att verksamheten bedrivs på 

ett sätt att kravet på god vård som ställs i hälso- och sjukvårdslagen uppfylls. Ska 

detta uppnås gällande våldsutsatta kvinnor krävs det att bakomliggande orsak till 

besvär identifieras, vilket är vårdpersonalens ansvar (Berglund & Witkowski 2014, 

132). Vårdpersonalen besitter en unik möjlighet att identifiera våldsutsatta kvinnor 

samt vägleda dem till adekvat hjälp, eftersom de ofta möter kvinnor som drabbats av 

hälsoproblem till följd av våld (Robinson & Spilsbury 2008). Socialstyrelsens 
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författningssamling 8 kap. 9 § (SOSFS 2014:4) säger att vårdgivaren har ansvar att 

tillse att vårdpersonalen ställer frågan om våldsutsatthet när en vuxen individ 

uppvisar tecken som väcker misstanke om att hen utsatts för våld i en nära relation. 

Tillfrågan ska ske i enrum samt journalföras (Ibid). Vårdpersonal ska beakta 

individens behov av vård till följd av våldsutsatthet samt informera om möjligheter 

till vård och stöd (Ibid). 

 

Patientlagen (2014:821) ska stärka patientens ställning, främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Att bli utsatt för våld innebär en stor 

kränkning, därför bör det vara av extra vikt att vårdpersonal antar ett förhållningssätt 

som främjar individens integritet samt stärker kvinnans känsla av kontroll genom 

delaktighet. Pratt- Eriksson (2016) lyfter fram Erikssons (2002) beskrivning av att 

våldsutsatta kvinnor upplevde tre typer av lidande: relaterat till skadorna, relaterat 

till vården samt relaterat till livet och att vårdens huvudsyfte bör vara att lindra detta. 

Eriksson (2015, 82) förklarar att lidandet i vården uppstår när patientens värdighet 

och mänskliga värde försummas i en vårdsituation. Dessa faktorer gör att kvinnan 

upplever att hon inte hörsammas eller tas på allvar vilket förstärker hennes sårbarhet 

(Ibid). Detta stärker uppfattningen om att en god professionell vård ska inkludera att 

hörsamma den våldsutsatta kvinnan. 

Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem som leder till fysiska och 

psykiska hälsoproblem för den våldsutsatta kvinnan, och genererar stora kostnader 

för såväl individ som samhälle. Vårdpersonalen har möjlighet och ansvar att 

identifiera våldsutsatta kvinnor samt vägleda dem till adekvat hjälp då de ofta möter 

kvinnor som drabbats av hälsoproblem till följd av våld. Uppmärksammas våldet ges 

kvinnorna förutsättning till ökad säkerhet och förbättrad hälsa. Genom att belysa 

kvinnors upplevelse i mötet med vårdpersonalen är ambitionen att möjliggöra ökad 

förståelse hos vårdpersonalen om hur deras förhållningssätt påverkar våldsutsatta 

kvinnor. En ökad förståelse för vad våldsutsatta kvinnor upplever i vårdmötet kan 

öka möjligheten till god omvårdnad. 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal 

efter att de blivit utsatta för våld i en nära relation.  
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METOD 

Syftet besvarades genom en litteraturstudie. Enligt Rosén (2012, 429) ger en 

litteraturstudie en god översikt av det aktuella forskningsläget kring ämnet och en bra 

grund för att kunna bedriva evidensbaserad vård. Vårdpersonal innefattar i denna 

litteraturstudie sjuksköterskor och läkare som i sitt arbete möter kvinnor som utsatts 

för våld i en nära relation. 

Sökmetoder 

De databaser som genomsöktes var Cinahl med fokus på omvårdnad, PubMed vilket 

är en omfattande databas som även den innefattar omvårdnad, och PsycINFO för att 

fånga upp ett psykologiskt perspektiv (Forsberg &Wengström 2015, 65, 67). 

 

Enligt Karlsson (2012, 108) är en bred inledande sökning ett bra sätt att börja 

eftersom det ger forskaren möjlighet att bekanta sig med ämnesområdet som ska 

studeras, för att därefter avgränsa sig. En bred fritextsökning gjordes inledningsvis 

med hjälp av de booleska operatorerna OR, AND och NOT för att få en bild av ämnets 

omfattning samt uppslag till ämnesord. Ämnesord är enligt Karlsson (2012, 104) 

etiketter på artiklarna som bäst beskriver dess innehåll. Varje databas har ett 

uppslagsverk som benämns tesaurus, innehållande ämnesord (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström 2016, 70). PubMed benämner ämnesorden MeSH (Medical 

subjectheadings), Cinahl benämner dem Cinahlheadings och PsycINFO benämner 

dem Thesaurus. Enligt Karlsson (2012, 104, 108) kan inspiration till nya sökord hittas 

genom att läsa relevanta artiklars ämnesord, vilket ökar precisionen i sökningen. 

Efter identifiering av ämnesord som ofta återkommer inom ämnet preciserades 

därför sökningen ytterligare med hjälp av vanligt förekommande ämnesord.  

 

Östlundh (2012, 67) beskriver att alla databaser använder sig av olika ämnesord och 

att rätt ämnesord bör användas till rätt databas, vilket togs i beaktande. Att använda 

sig av trunkering genom att använda asterisk (*) framför eller bakom sökord 

möjliggör träffar på artiklar som använder ordet i alla dess böjningsformer (Ibid). 

Trunkering användes bakom ord skrivna i fritext. Följande sökord användes: intimate 

partner violence, battered women, spouse abuse, domestic violence, professional-

patient relations, female, women, attitudes to health, life experiences, self disclosure, 

healthcare, pregnan* (tabell 1, bilaga 1). Detta är sökord som bäst ansågs beskriva 
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artiklarnas innehåll och studiens syfte, och kombinerades i olika sammansättningar 

med hjälp av booleska sökoperatorer.  

 

Avgränsningar var: kvinnor, engelska och 2005-2016. Peer-reviewed är en 

begränsning som innebär att publicerande tidskrifter har vetenskaplig status, men 

garanterar inte att artikeln håller vetenskaplig kvalitet (Östlundh 2012, 76). 

Författarna valde att inte använda peer-reviewed som begränsning. Istället 

kontrollerades artiklarna via Ulrichsweb för att inte missa artiklar som inte 

indexerats som peer-reviewed. Vetenskapliga artiklar är till största del skrivna på 

engelska (Östlundh 2012, 76). Studiens ambition var att avspegla den aktuella 

forskningen kring kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de utsatts 

för våld i en nära relation. Artiklar äldre än 2005 ansågs därför inte aktuella. 

Urval 

Då syftet med litteraturstudien inriktade sig på att belysa kvinnors upplevelse i mötet 

med vårdpersonalen valdes kvalitativa empiriska studier. Syftet är då att erhålla 

kvinnors upplevda erfarenhet och de nyanser endast siffror inte kan förmedla 

(Henricson & Billhult 2012, 130). Upplevelser är inte mätbara och därför är en 

kvalitativ metod mest lämpad (Ibid). 

 

Det är enligt Rosén (2012, 431) viktigt att formulera tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier för att öka studiens tillförlitlighet. Inklusionskriterier var studier 

om kvinnor som utsatts för våld i en nära relation, där förövaren varit en man. 

Deltagarna skulle vara över 18 år och därmed myndiga. Kvinnorna skulle upplevt ett 

möte med vårdpersonal. Studierna skulle vara vetenskapligt granskade och skrivna 

på engelska eller svenska. Exklusionskriterier var studier med män som utsatts för 

våld i nära relationer, våld till följd av demenssjukdom eller där den manliga 

partnern hade en vårdande roll. Även studier med låg kvalitet efter genomförd 

kvalitetsgranskning, studier inriktade på enbart gravida kvinnor och studier 

genomförda i länder där hälso- och sjukvården inte är lika välutvecklad exkluderades. 

 

Urvalet av artiklar filtrerades i flera led (tabell 1, bilaga 1). Första och andra steget i 

urvalsförfarandet skedde enligt Östlundhs (2012, 73-74) beskrivning, vilket innebär 

att artiklar valdes utifrån att titeln berörde litteraturstudiens syfte. Som ett andra steg 
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lästes artiklarnas abstrakt för att se att abstraktet motsvarade syftet. Därefter lästes 

artiklarna i sin helhet för att bedöma att inklusions- och exklusionskriterierna var 

uppfyllda och för att bedöma artikelns relevans, vilket beskrivs av Rosén (2014, 436-

439). Som ett sista steg kvalitetsgranskas de kvarstående artiklarna utifrån Statens 

beredning för medicinsk och social utvärderingens (SBU) “Mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik - 

patientupplevelser”, se bilaga 2 (SBU, 2014). Artiklarnas kvalitet bedömdes enligt 

kriterierna låg, medelhög eller hög. Vid granskning undersöks bland annat vilket 

resultat som framkommit, hur resultatet framtagits samt vilka teoretiska 

utgångspunkter som finns och därigenom förstås artikeln bättre (Friberg 2012, 45). 

Efter avslutad urvalsprocess kvarstod åtta artiklar vilka besvarade syftet och 

uppfyllde hög eller medelhög nivå. Översikt av inkluderade artiklar presenteras i 

tabell 2, bilaga 3.  

Analys 

Artiklarna analyserades genom en manifest innehållsanalys, vilket enligt Graneheim 

och Lundman (2004) innebär att analysera det synliga och uppenbara i texten utan 

inslag av författarnas egna tolkningar. Forsberg och Wengström (2015, 137) förklarar 

att innehållsanalys innebär att data analyseras och bearbetas systematiskt i flera steg 

för att lättare beskriva förekommande fenomen. 

 

Med inspiration av Friberg (2012, 140) läste författarna inledningsvis enskilt igenom 

artiklarna upprepade gånger för att förstå artiklarnas innehåll och resultat. De 

upplevelser i resultatet som motsvarade litteraturstudiens syfte och svarade mot 

frågeställningarna identifierades och meningsenheter kunde lyftas ut i ett separat 

dokument. En meningsenhet är enligt Graneheim och Lundman (2004) en mening 

eller fras som har gemensam innebörd. Varje artikels meningsenheter tilldelades en 

separat färg. Meningsenheterna översattes sedan till svenska och lades till under de 

engelska ursprungliga meningsenheterna. Därefter användes kondensering vilket 

innebar att texten kortades ner utan att betydelsen förändras utifrån dess 

ursprungliga meningsenhet (Ibid). Den kvarstående texten kunde därefter grupperas 

under koder, en etikett som beskriver en grupp av ord med liknande innebörd (Ibid). 

Kodade meningsenheter med gemensam innebörd bildade sedan underkategorier, 

som tillsammans utgjorde en kategori (Ibid). Resultatet sammanställdes och 
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presenterades som kategorier och underkategorier inledningsvis i arbetets resultatdel 

för att skapa förtydligande (se tabell 3). Trovärdigheten ökar då två individer 

gemensamt utför analysen (Wallengren & Henricson 2012, 492). Utöver den 

inledande läsningen samarbetade därför författarna genom hela arbetet. 

Forskningsetik 

Forskningsetik handlar om att försvara människors grundläggande värde, rättigheter 

och skydda individer som deltar i studier (Kjellström 2012, 70-71). Utmaningen vid 

forskning som handlar om människor ligger i att undvika att de skadas, såras eller 

utnyttjas (Ibid). För att öka sannolikheten att deltagarnas säkerhet, välbefinnande 

och rättigheter garanteras bör etiska principer beaktas (Ibid). 

Helsingforsdeklarationen (2013) innehåller flera etiska principer rörande forskning 

inom vården. Deltagarnas bästa ska alltid ska vara forskarens högsta prioritet, och 

målet att generera ny kunskap skall inte åsidosätta deltagarens rättigheter och 

säkerhet (Ibid). Forskningsetiken ska beaktas som grund för att värna om 

forskningens anseende samt allmänhetens förtroende (Kjellström 2012, 70).   

 

Att bli utsatt för våld i en nära relation innebär en stor kränkning för den drabbade 

kvinnan, och att samtala om sin våldsutsatthet kan väcka starka, smärtsamma 

känslor. Därför ansåg författarna att det var ytterst viktigt att inkluderade studier har 

tillämpat ett gott etiskt förfarande samt genomgått en etisk granskning för att inte 

bidra med ökat lidande till deltagarna. Etikprövningsnämnden får enbart godkänna 

forskning som genomförs med respekt för människovärdet (Vetenskapsrådet 2011). 

Forsberg och Wengström (2015, 59) menar att endast artiklar granskade av en etisk 

kommitté eller som tydligt visar noggrant etiskt övervägande bör ingå i systematiska 

litteraturstudier. Alla inkluderade studier är granskade och godkända av en etisk 

kommitté. Ett etiskt övervägande finns ej i samtliga artiklar, i dessa fall har ett tydligt 

etiskt förfarande istället kunnat identifieras.  

 

Kjellström (2012, 76-77) framhåller att varje studie har etiska konsekvenser att ta 

ställning till, samt att det är viktigt att undersökningen har ett väsentligt värde och att 

studieresultatet gör nytta. Motiv för denna studie är av betydelse för vårdpersonal 

och den omvårdnad de ger kvinnor utsatta för våld i nära relationer. För att öka 

möjligheten till ett gott möte mellan vårdpersonal och våldsutsatta kvinnor är det 
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viktigt att belysa dessa kvinnors upplevelser i mötet, därigenom kan ökad förståelse 

uppnås. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i 4 kategorier och 14 underkategorier enligt tabell 3. 

Litteraturstudiens åtta inkluderade artiklar är utförda i länderna: Sverige (1), 

Tyskland (1), Finland (1), England (1), Kanada (1), Australien (2) och Japan (1).   

 

Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier 

 Kategorier  Underkategorier 

Att delge våldsutsatthet Tillit till vårdpersonal 

Stöd från vårdpersonal  

Hinder att delge 

våldsutsatthet 

Bristande tillit till vårdpersonal 

Bristande stöd från vårdpersonal 

Att inte tillfrågas om våld  

Rädsla för förövaren och inte bli betrodd 

  Bristfällig vårdrelation   Anklagad av vårdpersonal  

Ignorerad av vårdpersonal 

  Fokus ligger på fysiska skador 

  Bristande information  

Gynnsam vårdrelation Empatiskt och icke- dömande förhållningssätt 

Bekräftelse från vårdpersonal 

Hjälp att nå insikt 

Trygg omgivning 

 

Att delge våldsutsatthet 

Tillit till vårdpersonal 

En positiv interaktion möjliggjorde tillit mellan kvinnan och vårdpersonalen vilket 

underlättade avslöjande av våldsutsatthet (Catallo et al. 2013). En del av kvinnorna i 

studien av Catallo et al. (2013) beskriver hur de kommit över sin rädsla genom 
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uppbyggande av tillit till vårdpersonalen, vilket gynnade ett möjligt avslöjande. 

Nemoto, Rodriguez och Valhmu (2006) beskriver att tillit till vårdpersonalen krävdes 

för att möjliggöra ett avslappnat samtal om våldet, samt att tid var nödvändig för att 

skapa denna tillit.  

 

Stöd från vårdpersonal 

Kvinnor i studien av Reisenhofer och Seibold (2013) bedömde det säkert att prata om 

våldsutsatthet när vårdpersonalen skapade en öppen och emotionellt stöttande 

omgivning. En kvinna berättade hur vårdpersonalen stöttade och uppmuntrade 

henne till att berätta om våldet då misshandeln var uppenbar, utan krav (Leppäkoski, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). Att berätta om våldet kunde leda till positivt stöd 

för de våldsutsatta kvinnorna (Catallo et al. 2013). När kvinnorna erbjöds 

ändamålsenligt stöd och råd, samt upplevde en positiv interaktion i samband med 

avslöjande av våldsutsatthet ledde det till att kvinnorna lämnade den våldsamma 

relationen (Keeling & Fisher 2015).  

 

Hinder att delge våldsutsatthet 

Bristande tillit till vårdpersonal 

Kvinnorna valde att undanhålla sin utsatthet innan de bedömt att vårdpersonalen var 

värda att lita på (Catallo et al. 2013). Den begränsade tiden i mötet för att samtala om 

kvinnors våldsutsatthet innebar att våldet förblev dolt (Nemoto, Rodriguez & Valhmu 

2006). Kvinnor med mindre stöttande nätverk upplevde svårigheter att skapa och 

upprätthålla den tillit och trygghet till vårdpersonalen som krävdes för att själv våga 

delge våldsutsatthet (Ibid). Kvinnor hade svårigheter att bygga upp en tillit när de 

tidigare anklagats av vårdpersonalen för att utnyttja vården, tidigare upplevt att 

vårdpersonalen svikit deras förtroende eller där sjukvården misslyckats identifiera 

vad kvinnan ansåg vara sitt omvårdnadsbehov (Ibid). När skador identifierats som 

våld i nära relationer resulterade den erhållna vården i att kvinnorna valde att dölja 

kommande våldshändelser, och endast svår rädsla eller skada kunde därefter 

föranleda ett avslöjande (Reisenhofer & Seibold, 2013). Kvinnor som tidigare upplevt 

ett negativt möte där de behandlats illa av vårdpersonalen, valde vid nästa 

vårdtillfälle att ljuga om skadornas uppkomst (Ibid). Vårdpersonalen svek 

kvinnornas konfidentialitet och integritet (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 

2011; Catallo et al. 2013). Vårdpersonalen diskuterade högljutt kvinnans situation 
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med en kollega som inte var delaktig i hennes vård, och kvinnan tillfrågades öppet i 

väntrummet bland andra patienter om skadan skett till följd av våld i en nära relation 

(Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). 

 

Bristande stöd från vårdpersonal 

Flera studier påvisar att kvinnor ansåg att vårdpersonalens emotionella stöd var 

bristande (Nemoto, Rodriguez & Valhmu, 2006; Reisenhofer & Seibold, 2013; 

Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). Kvinnornas behov av emotionell 

omsorg blev konstant förbisedd (Reisenhofer & Seibold, 2013). En kvinna i studien av 

Leppäkoski, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2011) uttrycker att hon önskat mer 

emotionellt stöd i enrum. Kvinnor uttryckte i flera studier bristande empati från 

vårdpersonal, vilket de önskat (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; Larsen et 

al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013). 

 

Att inte tillfrågas om våld 

Flera av undersökningarna visade att kvinnors våldsutsatthet förblev okänd när de 

sökte vård för hälsotillstånd orsakade av våld (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-

Kurki, 2011; Tower et al., 2006; Reisenhofer & Seibold, 2013; Nemoto, Rodriguez & 

Valhmu, 2006).  Nemoto, Rodriguez och Valhmu (2006) beskriver hur läkaren inte 

förstod kvinnans vink om orsaken till besöket, trots att hon berättade om sin rädsla 

att be maken om lov att få uppsöka sjukhus. Kvinnors längtan efter att 

våldsutsattheten skulle identifieras var ständigt förbisedd (Reisenhofer & Seibold, 

2013). Kvinnor som sökte hjälp till följd av depression blev inte tillfrågade om vad 

som föranledde besvären, utan fick endast medicin utskrivet vilket fick dem att känna 

sig avvisade (Keeling & Fisher, 2015; Tower et al. 2006). Leppäkoski, Paavilainen och 

Åstedt-Kurki (2011) skriver att kvinnor inte blev tillfrågade om de hade blivit slagna 

vilket upplevdes negativt. Flera studier belyser kvinnors önskan att bli tillfrågad om 

våldsutsatthet av vårdpersonal (Reisenhofer & Seibold, 2013; Tower et al. 2006). 

Detta trots att tillfrågan inte nödvändigtvis ledde till omedelbart avslöjade av 

kvinnors våldsutsatthet (Tower et al. 2006). Kvinnor i studien av Reisenhofer och 

Seibold (2013) upplevde att tillfrågan om våldsutsatthet troligtvis hade lett till 

förnekelse, men ändå väckt en tanke hos kvinnor att delge våldet och därmed medfört 

att kunna se en väg ur den våldsamma relationen. Dessa kvinnor uppgav att deras 

förnekelse inte tog bort behovet av tillfällen att varsamt prata om våldet (Ibid). I 
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studien av Nemoto, Rodriguez och Valhmu (2006) uttrycker en kvinna att hon inte 

kunde prata om våldet om inte vårdpersonalen inledde samtalet. Även i studien av 

Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014)  framförde en av kvinnorna vikten av 

att vårdpersonalen systematiskt screenar för våld.  

 

Rädsla för förövaren och inte bli betrodd 

Kvinnors rädsla visade sig hindra deras möjlighet att delge sin våldsutsatthet, vilket 

framkommer i flera studier (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2013; Larsen, Krohn, 

Puschel & Seifert 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013). Larsen et al. (2014) beskriver 

hur rädslan att inte bli betrodd negativt påverkade kvinnornas avslöjande, 

exempelvis när inga synliga skador uppkommit av våldet. Catallo et al. (2013) framför 

att kvinnornas rädsla till den förändring ett avslöjande kan leda till hindrade 

avslöjandet. Ett avslöjande kunde resultera i ökad känsla av utsatthet och maktlöshet 

(Ibid). Med förövaren närvarande blev orsaken till skadornas uppkomst av honom 

förklarade som någonting annat, och kvinnans rädsla för förövaren resulterade i att 

delgivande av våldsutsatthet uteblev (Reisenhofer & Seibold, 2013). 

 

Bristfällig vårdrelation 

Anklagad av vårdpersonal 

Att bli anklagad för våldet är en återkommande upplevelse som beskrivs i en rad 

studier (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013; 

Tower et al. 2006). En kvinna i studien av Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 

(2014) upplevde att vårdpersonalen ansåg att det var kvinnornas fel att våldet 

inträffat. Tower et al. (2006) beskriver att vårdpersonalens kroppsspråk och icke-

verbala kommunikation fick kvinnorna att känna sig dömda. När kvinnorna sökte 

vård och vårdpersonalen kände till att skadorna uppkommit till följd av våld i nära 

relationer kände de sig genom vårdpersonalens bemötande straffade (Ibid). 

Vårdpersonalens bemötande förändrades från omsorgsfullt till distanserat och kallt 

när orsaken till skadorna framkom, eller då kvinnan inte var förmögen att avsluta den 

våldsamma relationen (Ibid). Kvinnorna kände sig även straffade när medicinsk 

behandling inte gett förväntad effekt (Ibid). 

 

Anklagelsen sänkte kvinnors självkänsla och egenvärde, vid vissa tillfällen på grund 

av att de ifrågasattes för att inte lämna den våldsamma relationen (Reisenhofer & 
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Seibold, 2013). Dosökning av antidepressiv medicin ökade kvinnans känsla av att det 

var hon som var problemet och orsaken till sin våldsutsatthet (Ibid). Största risken av 

att anklagas var att kvinnor började minimera och normalisera den erfarna 

misshandeln och distanserade sig själva vilket försvårade möjligheten att avslöja sin 

våldsutsatthet (Ibid). Anklagelse gav känslan av att inte förtjäna vård (Tower et al. 

2006). Kvinnor kände sig som ett offer på grund av deras kontaktorsak, märka och 

stigmatiserade genom vårdpersonalens bemötande och beslöt sig för att aldrig 

återvända till sjukhuset på grund av att de därför kände sig förnedrade och upprörda 

(Ibid).  

 

Ignorerad av vårdpersonal 

Flertalet studier beskriver kvinnors upplevelse av att vårdpersonal var ignorant och 

ointresserad (Keeling & Fisher, 2015; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014; 

Tower, McMurray, Rowe & Wallis, 2006). Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage 

(2014) framhåller att kvinnorna kände sig ignorerade och tvungna att kämpa för att 

bli sedda och hörda. I studien av Tower et al. (2006) upplever kvinnorna att de kände 

sig ignorerade och svikna av vårdpersonalens bemötande, och en kvinna beskriver att 

läkaren visade ointresse och bara skrev ut mediciner. En av kvinnorna i studien 

av Larsen et al. (2014) berättar att situationen hanterades ytligt, att vårdpersonal 

hellre skrev ut medicin än att lyssna. Kvinnor upplevde att de inte blev tagna på 

allvar, kände sig i vägen, slösade personalens tid och var till besvär (Pratt- Eriksson, 

Bergbom och Lyckhage, 2014). Detta bemötande gjorde att kvinnor återupplevde 

våldet och skapade en känsla av existentiell ensamhet (Ibid). Smärtlindring kunde 

utebli, och kvinnor lämnades ensamma att hantera våldet utan att erbjudas eftervård 

(Ibid). Kvinnorna uttryckte att de gång på gång blev tvungna att finna sig i att hjälp 

skulle utebli, vilket gjorde kvinnor arga och besvikna (Nemoto, Rodriguez &Valhmu, 

2006).  

 

Våldet förminskades av vårdpersonalen genom deras avfärdande av våldet, 

normalisering av äktenskapliga problem och genom att ett paternalistiskt 

förhållningssätt antogs där mannens åsikt ansågs viktigare än kvinnans (Nemoto, 

Rodriguez & Valhmu, 2006). Trots att kvinnor berättade att deras hälsoproblem kan 

vara orsakade av partnerns misshandel minimerade vårdpersonalen att våld i nära 

relationer kan vara orsaken (Ibid). Våldsutsatthet avfärdades med att det inte var 
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vårdpersonalens område (Keeling & Fisher, 2015), eller så togs ingen notis om 

kvinnors delgivande av våldsutsatthet (Nemoto, Rodriguez & Valhmu, 2006). 

Avståndstagandet stärkte förövarens hot och betydelsen av våldet förminskades, 

vilket sårade kvinnorna (Keeling & Fisher, 2015). Läkaren trodde inte att skadorna 

var allvarliga, vilket gjorde vården svårare och förlängd (Leppäkoski, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki, 2011).  

 

Fokus på fysiska skador 

Vårdpersonalens fokus låg till största del på kvinnornas fysiska skador (Reisenhofer 

& Seibold, 2013; Tower et al. 2006; Pratt-Eriksson Bergbom & Lyckhage, 2014), 

vilket förstärkte kvinnornas upplevelse av kränkning, skam och sårbarhet 

(Reisenhofer & Seibold, 2013). Kvinnorna hade uppfattningen att sjukdomar, 

krämpor och olycksfall fick mer uppmärksamhet än kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). Vid upprepade kontakter 

med sjukvården var vårdpersonalen angelägen att ta hand om kvinnors uppenbara 

fysiska skador, men våldet som orsak till skadorna fortsatte att förbises (Tower et al., 

2006). Kvinnorna framhöll att de kände sig avhumaniserade av den behandling de 

fick till följd av deras kontaktorsak (Tower et al., 2006).  

Bristande information 

Kvinnor i flera studier upplevde att informationen som erhölls var ofullständig 

(Larsen et al. 2014; Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011; Nemoto, 

Rodriguez & Valhmu, 2006). I studien av Larsen et al. (2014) beskrev en kvinna hur 

hon gavs information om möjligheten att anmäla misshandeln till polisen, men aldrig 

informerades om möjligheten att få skadorna dokumenterade som bevis inför ett 

framtida rättsfall. Kvinnor uttryckte bristande information om möjliga hjälporgan 

som fanns att kontakta, möjliga skyddsåtgärder, skyddade boenden samt hur en 

anmälan sker (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). Kvinnorna uttryckte 

att alla kvinnor som uppsöker sjukhus bör förses med information om våld i nära 

relationer, för att möjliggöra att de våldsutsatta kvinnorna ska kunna tillgodogöra sig 

informationen (Nemoto, Rodriguez & Valhmu, 2006). 
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Gynnsam vårdrelation 

Empatiskt och icke- dömande förhållningssätt 

Kvinnor betonar betydelsen av sköterskor som varit vänliga och icke-dömande 

(Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011; Tower et al. 2006). Tower et al. 

(2006) framhåller även vikten av empati vilket kunde stärka vårdrelationen. För att 

interaktionen mellan kvinnor och vårdpersonal skulle stärkas behövde kvinnors oro 

bekräftas och bemötas på ett respektfullt och icke-dömande sätt (Catallo et al. 2013). 

Empati och stöd var nödvändigt för att avlägsna skuld, vilket stärkte kvinnornas 

självkänsla och självförtroende och ökade tryggheten över tid (Reisenhofer & Seibold, 

2013).  

 

Bekräftelse från vårdpersonal 

Möten där kvinnan upplevde att hon blev lyssnad upplevdes betydelsefullt 

(Reisenhofer & Seibold, 2013; Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011). En 

positiv upplevelse belyses där kvinnan upplever att hennes erfarenheter och känslor 

blivit bekräftade, samt att hon kände sig betrodd av vårdpersonalen (Tower et al. 

2006). Reisenhofer och Seibold (2013) beskriver att kvinnor upplevde bekräftelse och 

stöttning i att ta egna beslut. I studien av Tower et al. (2006) berättar kvinnan hur 

sjuksköterskan stöttade henne i att hon gör rätt genom att bekräfta det kvinnan redan 

visste, vilket hjälpte henne att återta kontroll över sitt liv. Kvinnorna värdesatte 

tillfällen då deras önskemål beaktades, de fick möjlighet att lätta sitt hjärta samt 

kände sig förstådda och lika viktiga som andra patienter (Leppäkoski, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki, 2011). Kvinnor värderade att i mötet med vårdpersonal uppleva sig 

sedd som vem som helst utan att dömas (Tower et al. 2006), samt att bli sedd som en 

människa (Nemoto, Rodriguez & Valhmu, 2006). I samma studie beskrivs hur en av 

kvinnorna uppskattade när sjukvården tog sig tid för henne och erbjöd henne särskilt 

avsatt tid, vilket gjorde att hon kände sig sedd som människa (Ibid). I studien av 

Tower et al. (2006) betonar kvinnan hur hon värderade mötet med vårdpersonal som 

såg smärtan och oredan inom henne och bemötte henne som vem som helst. Ett 

förutseende och förebyggande förhållningssätt hos vårdpersonalen innebar att 

kvinnor tillhandahållit den vård de förväntade sig, vilket stärkte interaktionen dem 

emellan (Keeling & Fisher, 2015).  
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Hjälp att nå insikt 

Det hände att vårdpersonalen uppmärksammade att kvinnorna blivit våldsutsatta 

innan de själva förstått (Reisenhofer & Seibold, 2013). De kvinnor som upplevt 

positiva möten värdesatte att vårdpersonalen hjälpt dem att förstå sina upplevelser 

(Ibid). En kvinna i samma studie beskrev hur sjuksköterskan sett att kvinnan varit 

utsatt för misshandel innan hon själv insett detta, och lyckades få kvinnan att förstå 

allvaret i händelsen genom att tala om för henne att all misshandel är oacceptabel 

(Ibid). En av kvinnorna i studien uppskattade mötet när sjuksköterskan lyssnade och 

tog sig tid för henne vilket fick kvinnan att förstå att hon varit utsatt för våld i en nära 

relation, samt fick henne att förstå att hon förtjänade behandling (Ibid). 

Trygg omgivning 

Möjlighet till samtal i en trygg och stöttande omgivning stärkte kvinnors tillit och 

trygghet (Catallo et al. 2013). Kvinnor uppskattade att tilldelas ett fridfullt rum med 

möjligheten att vila i en säker omgivning (Ibid). Att vistas i en omgivning som 

upplevdes fysiskt säker underlättade för kvinnor att samtala om sin våldsutsatthet 

(Reisenhofer & Seibold, 2013). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal 

efter att de utsatts för våld i en nära relation. Resultatet i litteraturstudien visar att 

tillit till, och stöd från vårdpersonal hade stor inverkan på kvinnors delgivande av 

våldsutsatthet. Utebliven tillfrågan om våld samt rädsla hindrade avslöjandet av 

våldsutsatthet. Kvinnor upplevde sig anklagade, ignorerade, att fokus låg på fysiska 

skador samt bristande information. Resultatet visar att en empatiskt, icke- dömande 

och bekräftande vårdpersonal samt en trygg omgivning kunde hjälpa kvinnorna till 

insikt.  

 

Litteraturstudiens resultat diskuteras i relation till Erikssons teori om vårdlidande. 

Eriksson (2015, 81-82) beskriver att vårdlidande upplevs individuellt för den som 

utsätts för lidande till följd av vård eller utebliven vård. Även om lidandet är högst 

personligt kan upplevelsen av vårdlidande förstås som kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård (Ibid). Enligt 
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Eriksson är den vanligaste formen av vårdlidande relaterat till kränkning av 

patientens värdighet (Ibid). 

 

Enligt Eriksson (2015, 82-84) kan värdighet knytas till trovärdighet, att bli tagen på 

allvar. Vårdlidande uppstår när människan inte blir tagen på allvar samt när dennes 

upplevelser inte anses riktiga (Ibid). I relation till Erikssons beskrivning kan 

vårdlidande identifieras i litteraturstudiens resultat, som visar att kvinnornas 

vårdbehov förbisågs genom att de upplevde sig ignorerade samt att deras 

tillförlitlighet blev ifrågasatt. Litteraturstudiens resultat påvisar tillfällen där hjälp 

uteblev och kvinnans delgivande av våldsutsatthet ignorerades. Eriksson (2015, 87-

88) förklarar att vårdlidande uppstår vid utebliven vård, vilken uppkommer till följd 

av bristande förmåga att se och förstå vad individen behöver, eller på grund av icke-

vård då vård inte utförs till följd av bristande förståelse av motivet till att vårda. 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att de våldsutsatta kvinnornas relation till 

vårdpersonalen ofta var bristfällig och kvinnornas vårdbehov förbisågs. Kvinnor fick 

medicin utskriven utan att bakgrunden till problemet identifierades, och lämnades 

ensamma att hantera våldet utan att erbjudas eftervård. I relation till Erikssons teori 

är det tillfällen när vårdlidande uppstår. Resultatet i litteraturstudien visar även ett 

förbisett vårdbehov i form av ofullständig information då kvinnor saknade 

information om hjälporgan att kontakta samt skyddade boenden att tillgå. Mayers 

(2000) kvantitativa studie styrker detta genom att visa att endast 30 procent av de 

våldsutsatta kvinnorna i studien blev skriftligt informerade om stödnummer att 

ringa, eller informerades om skyddade boenden. Litteraturstudiens resultat visar att 

information om våld i nära relationer bör finnas tillgänglig för alla kvinnor som 

uppsöker sjukhus, för att våldsutsatta kvinnor ska nås av informationen. 

 

Resultatet i litteraturstudien visar att kvinnor blev anklagade för våldet och för att 

inte lämna den våldsamma relationen. Att kvinnan blivit anklagad för att inte lämna 

förövaren framkommer även i studien av Yam (2000), vilket styrker denna 

litteraturstudies resultat. Enligt litteraturstudiens resultat innebar anklagelse att 

kvinnors självkänsla och egenvärde förminskades vilket gjorde att kvinnor började 

minimera och normalisera partnerns våldsutövande. Eriksson (2015, 82- 83) 

beskriver att egenvärdet är en del av värdigheten, och kränkning av kvinnans 

egenvärde innebär ett vårdlidande. Litteraturstudiens resultat visar hur kränkning 
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och därmed vårdlidande kunde undvikas genom empati och stöd från vårdpersonalen 

vilket stärkte kvinnornas självkänsla och självförtroende. Att av vårdpersonalen bli 

lyssnad, ges tid och bli uppmärksammad om att våld är oacceptabelt hjälpte 

kvinnorna till insikt om att de blivit våldsutsatta. Lundgren (2012, 33) beskriver att 

upprepad påminnelse om kvinnans värde kan vara ett avgörande sätt att bryta 

kvinnors normalisering av våldet, vilket vårdpersonal har möjlighet till. 

Ändamålsenligt stöd kunde enligt litteraturstudiens resultat leda till att kvinnor 

lämnade förövaren. 

 

Bristande tillit till följd av begränsad tid i mötet anges i litteraturstudiens resultat 

som ett hinder för avslöjandet av våldsutsatthet. För att tillit skulle skapas behövdes 

tid i mötet, vilket styrks i litteraturöversikter av Robinson och Spilsburys (2008) samt 

Reisenhofer och Seibold (2007) som skriver att skapandet av tillit var betydelsefullt 

för kvinnornas möjlighet att delge våldsutsatthet, samt att tid och upprepade möten 

möjliggjorde ett avslöjande. Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsats dras att 

tillräcklig tid för ett gott möte inte fanns, vilket styrks av Mayners (2000) studie som 

visar att 90 procent av kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna var stressade i 

mötet. 

 

I litteraturstudiens resultat framkommer att en gynnsam vårdrelation innefattade ett 

möte där kvinnorna blev stöttade och bekräftade istället för ignorerad, fick 

önskemålen beaktade och kände sig förstådda. Skapandet av en vårdrelation där 

patienten blir sedd genom handling eller ord innebär bekräftelse, vilket förklaras som 

den första akten i vad Eriksson (2015, 49-50) kallar lidandets drama. Eriksson (2015, 

91-92) förklarar att vårdpersonalen kan lindra lidande genom konkret handling och 

genom att våga skapa en relation till patienten. I litteraturstudiens resultat framkom 

att sjukvårdspersonal gav kvinnorna tillgång till en fysiskt trygg och fridfull 

omgivning där möjlighet till samtal skapades. Eriksson (2015, 49-50) beskriver tid 

och rum att få lida som den andra akten i lidandets drama.  Människan kan fråntas 

möjligheten till tid och rum att lida om orsaken till lidandet bortförklaras eller 

förbises. Resultatet i litteraturstudien visar även tillfällen där våldet som orsak till 

lidandet förbisågs och där fysiska skador fick mer fokus än kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer.  
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Litteraturstudiens resultat visar att vårdpersonalen stundtals uppmärksammade 

kvinnors våldsutsatthet innan kvinnan själv kommit till insikt, vilket enligt Erikssons 

teori kan ses som ett uttryck för medlidande (2015, 54-55). Medlidandet är enligt 

Eriksson källan till det sanna vårdandet och kan tolkas som en känslighet för den 

andres behov (Ibid). Eriksson(2015, 91) beskriver att lidande kan lindras genom en 

vårdkultur där patienten känner sig respekterad och vårdad. Detta uppnås genom att 

ge kvinnan den vård hon behöver utan att kränka hennes värdighet.  

 

Utebliven tillfrågan om våldsutsatthet framkommer i litteraturstudiens resultat som 

ett hinder för kvinnor att avslöja våldet. Att inte bli tillfrågad kan med stöd av 

Erikssons (2015, 87-88) teori ses som ett icke-vårdande om vårdpersonalen inte inser 

att tillfrågan om våld är ett led i vårdandet, vilket innebär ett lidande. Resultatet visar 

att det upplevdes negativt att inte bli tillfrågad om våldet, vilket kvinnor önskade. 

Litteraturstudiens resultat visar att rutinmässig screening av våld ansågs positivt och 

kvinnor uttryckte att de inte vågade inleda ett samtal om våldsutsatthet utan att först 

bli tillfrågad. Det styrks i studierna av Robinson och Spilsbury (2008) och Hathaway, 

Willis och Zimmer (2002) där kvinnor ville att screening av våld skulle ske 

rutinmässigt och i förebyggande syfte för att underlätta delgivandet. Screening av 

våld i nära relationer kan resultera i att antalet oidentifierade våldsutsatta kvinnor 

minskar (Reisenhofer & Seibold, 2007). I Trabolds (2007) litteraturstudie 

framkommer att rutinmässig screening av våld i nära relationer ökade andelen 

avslöjanden med 130-260 procent. Utifrån detta kan slutsats dras att tillfrågan om 

våldsutsatthet utgör en avgörande del i identifieringen av våldsutsatthet, och är ett 

viktigt led i sjukvårdens möjlighet att erbjuda adekvat vård som kan lindra lidande. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att olika former av rädsla utgjorde ett hinder för 

kvinnorna att delge sin våldsutsatthet. Robinson och Spilsburys (2008) studie styrker 

resultatet i denna litteraturstudie genom påvisande av att kvinnornas rädsla för de 

konsekvenser avslöjandet kunde innebära försvårade delgivandet, exempelvis rädsla 

att förövaren skulle få kännedom om avslöjandet vilket kunna leda till att 

misshandeln eskalerade.  Även i den kvantitativa studien av Spangaro, Zwi, Poulos 

och Man (2010) anges rädsla till förövaren som en huvudsaklig anledning till att 

kvinnor inte delger sin våldsutsatthet. Litteraturstudiens resultat visar att genom 

uppbyggande av tillit till vårdpersonalen överkom kvinnor sin rädsla, vilket 
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möjliggjorde avslöjande. Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att en 

god vårdrelation där tillit skapas och rädsla minskas kräver tid, och tillit är 

nödvändigt för att möjliggöra delgivande av våldsutsatthet. 

 

Studien av Tsui, Cheung och Leung (2010) visar att hinder för män att söka hjälp och 

därmed avslöja sin våldsutsatthet samstämmer med kvinnors upplevelser i denna 

litteraturstudies resultat, som påvisar rädsla att inte bli betrodd, rädsla för förövaren 

och känslan av skam. Tsui et al. (2010) beskriver att män, utöver föregående 

anledningar, är rädda att klassas som feminina och svaga vilket hotar deras 

maskulinitet. Studien av Calton, Cattaneo och Gebhard (2016) beskriver att rädsla för 

förövaren samt känsla av skuld och skam är ett hinder för avslöjandet av 

våldsutsatthet även för homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner. Enligt 

Robinson och Spilsbury (2008) har våld i nära relationer traditionellt ansett vara ett 

könsspecifikt problem riktat mot kvinnor. Mot bakgrund av att våld i nära relationer 

förekommer oavsett könstillhörighet och sexuell läggning, som alla upplever liknande 

svårigheter i samband med delgivandet kan slutsats dras att våld i nära relationer 

inte enbart är ett kvinnligt problem. Våld i parrelationer utförs däremot i större 

utsträckning av en man riktad mot en kvinna (WHO 2016). Mäns våld mot kvinnor 

utgör enligt Brå ett stort samhällsproblem (2016). Så länge en ojämlik 

maktfördelning mellan män och kvinnor förekommer i samhället kommer mäns våld 

mot kvinnor sannolikt fortgå (Hradilova Selin 2009). Av detta kan slutsats dras att 

förebyggande arbete av våldet kräver ett aktivt jämställdhetsarbete på alla nivåer i 

samhället (Sveriges kommuner & landsting 2013). 

Implikation för omvårdnad 

Litteraturstudiens resultat påvisar vårdpersonalens viktiga roll i att identifiera våld i 

nära relationer. Att vårdpersonal frågar om, och identifierar kvinnors våldsutsatthet 

är mycket viktigt då våldet orsakar fysiska och psykiska hälsoproblem, ibland med 

dödlig utgång (WHO, 2016). Uppmärksammad våldsutsatthet möjliggör att kvinnan 

ges adekvat omvårdnad som ökar säkerheten och förbättrar hennes hälsosituation 

(Campbell 2002). Rutiner för tillfrågan om våldsutsatthet bör därför implementeras 

i vårdpersonalens omvårdnadsarbete.  

 



21 
 

WHO rekommenderar att våldsutsatta kvinnor bör ges en personcentrerad vård som 

är icke-dömande, stöttande och bekräftande (WHO 2013). Detsamma påvisas i 

litteraturstudiens resultat som belyser vikten av ett bekräftande och tillitsskapande 

möte utan anklagelse, där kvinnan blir sedd och hörd vilket möjliggör en stödjande 

vårdrelation. En stödjande vårdrelation är enligt litteraturstudiens resultat 

betydelsefullt för ett avslöjande, vilket är nödvändigt för att kvinnan ska få adekvat 

omvårdnad. Detta motiverar varför en vård där observans och handlingsberedskap 

för våldsutsatta kvinnors specifika behov bör implementeras.  

Metoddiskussion 

Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med avsikt att sammanställa 

rådande kunskapsläge kring ämnet. En litteraturstudie är därför relevant, som syftar 

till att genom ett systematiskt förfarande skapa en god översikt av ett begränsat 

forskningsområde (Friberg 2012, 135; Rosén 2012, 429). Litteraturstudiens syfte var 

att belysa kvinnors upplevelser i mötet med vårdpersonal efter att de blivit utsatta för 

våld i en nära relation, vilket författarna ansåg bäst besvaras genom en kvalitativ 

ansats där individers erfarenheter och upplevelser av fenomenet sätts i fokus 

(Henricson & Billhult 2012, 130). Upplevelser är inte mätbara, och därför är en 

kvalitativ metod lämpligast (Ibid). Data insamlas vid kvalitativ design genom 

informanternas upplevelser och beskrivningar, som analyseras och tolkas (Ibid). 

 

Enligt Karlsson (2012, 108) ska sökord som bäst motsvarar aktuellt problemområde 

användas. Då den forskning som finns om våld i nära relationer till störst del utgörs 

av studier ur sköterskans perspektiv innebar det ett tidskrävande arbete att hitta 

sökord med träffar ur kvinnans perspektiv. Sökord har därför valts med stor 

noggrannhet i relation till studiens syfte. Henricson (2012, 473) menar att genom att 

genomsöka flera databaser undviks att relevanta artiklar missas vilket ökar 

trovärdigheten. Därför genomsöktes tre databaser. De databaser som genomsöktes 

var Cinahl med fokus på omvårdnad, PubMed vilket är en omfattande databas som 

även den innefattar omvårdnad, och PsycINFO för att fånga upp det psykologiska 

perspektivet (Forsberg & Wengström 2015, 65, 67). PsycINFO gav samma träffar som 

de föregående databaserna. Som begränsning användes “engelska” då författarna inte 

behärskar andra språk utöver svenska, “kvinnor” vilka är de författarna ville studera, 

samt 2005-2016 då författarna hade ambitionen att utforska det aktuella 
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forskningsläget. “Peer-review” valdes bort som begränsning då författarna anser att 

bra material kan gå förlorat om artikeln inte indexerats som “peer-reviewed”. Istället 

kontrollerades artiklarna manuellt via Ulrichsweb. Ambitionen har varit att noggrant 

beskriva urval, datainsamling och analys vilket ökar resultatets överförbarhet och 

stärker studiens trovärdighet (Hällgren Graneheim & Lundman 2012, 198-199). 

 

Enligt Polit och Beck (2014, 333) är det viktigt att reflektera över resultatets 

överförbarhet. Författarna är medvetna om att kvinnosynen skiljer sig mellan olika 

länder vilket kan påverka resultatets överförbarhet till svensk sjukvård. Däremot 

inkluderades endast artiklar från länder med goda levnadsförhållanden för att öka 

resultatets överförbarhet till sjukvården i Sverige. Endast åtta artiklar ingår i 

litteraturstudien vilket kan utgöra en svaghet i trovärdigheten. Enligt Willman et al. 

(2016, 108) hade flera studier, om studiernas resultat är likartade, ökat 

trovärdigheten även om undersökningarna är utförda i olika länder. Då 

forskningsområdet är relativt litet och författarna eftersträvade ett så aktuellt resultat 

som möjligt kvarstod åtta relevanta artiklar som besvarade litteraturstudiens syfte 

och frågeställningar. En av de inkluderade studierna använder mixad metod, men 

artikelns kvalitativa resultat presenteras tydligt varpå artikeln inkluderades. Övriga 

inkluderade studier är kvalitativa. Motiv till att inkludera sjuksköterskor och läkare 

grundar sig på att övervägande forskning inriktat sig på båda professionerna och 

flertalet artiklar använder övergripande benämningar till vårdpersonal utan 

precision. Forskningsområdet är begränsat utifrån kvinnans upplevelser, vilket är 

anledningen till varför litteraturstudiens fokus låg på kvinnans perspektiv. Studier 

inriktade på endast gravida exkluderas då våld mot gravida kvinnor utgör en egen 

kontext. Studier där förövaren har en vårdande roll har exkluderats då det kan utgöra 

en komplex beroendesituation som skiljer sig från icke vårdberoende kvinnors 

situation (Nilsson & Westerlund 2007).  

 

Analysen har genomförts med utgångspunkt från Graneheim och Lundman (2004). 

Ambitionen var att noggrant följa deras exempel då detta är första gången författarna 

genomför en innehållsanalys vilket skulle kunna påverka resultatet (Henricson 2012, 

473). Kvalitetsgranskning av artiklarna utfördes enligt SBU:s granskningsmall (SBU, 

2014) se bilaga 3. Författarna har läst och granskat artiklarna enskilt, och därefter 

diskuterat och jämfört sina ställningstaganden vilket ökar trovärdigheten (Willman et 
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al. 2016, 91). Författarna är medvetna om att det fanns utrymme för feltolkning 

relaterat till författarnas språkkunskaper när artiklarna översattes från engelska till 

svenska. Risk finns att betydelsen misstolkas i översättningen vilket kan ge en felaktig 

analys (Kjellström 2012, 86). Diskussion med handledare och andra studenter har 

skett kontinuerligt gällande överensstämmelse mellan kategorier och 

underkategorier. Enligt Wallengren och Henricson (2012, 488) kan detta stärka 

studiens bekräftelsebarhet. Huvudregeln är att data inte ska passa in i två eller flera 

kategorier, vilket kan vara svårt att efterleva i texter som handlar om upplevelser 

(Hällgren, Graneheim & Lundman 2012, 191). 

 

Författarna har inga egna erfarenheter gällande upplevelsen av mötet med 

vårdpersonal efter våldsutsatthet, eller av att bemöta våldsutsatta kvinnor i 

sjukvården. Ändå finns en förförståelse som ska beaktas under arbetets gång för att 

inte påverka analysen (Henricson & Wallengren 2012, 488). Medvetenhet om 

förförståelse och påverkan från tidigare erfarenheter är av betydelse för resultatets 

pålitlighet (Hällgren Graneheim & Lundman 2012, 197). Under arbetets gång har 

författarna diskuterat betydelsen av förförståelsen, för att medvetandegöra den och 

för att undvika att litteraturstudien färgas. Författarna har arbetat gemensamt genom 

forskningsprocessen, med undantag av den inledande genomläsningen av artiklarna. 

Gemensamt arbete kan enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2012, 198) stärka 

pålitligheten och därigenom även tillförlitligheten. 

Forskningsetisk diskussion 

Denna litteraturstudie har fokuserat på kvinnor som utsatts för våld i en nära 

relation, där förövaren är en man. Författarna är medvetna om att detta kan ses som 

etiskt inkorrekt. Valet att exkludera samkönat våld och våld mot män är grundat på 

att forskning kring ämnet är begränsat, samt att mäns våld mot kvinnor är betydligt 

vanligare (WHO 2016). Samtliga artiklar har varit etiskt granskade, och ett etiskt 

förhållningssätt har framkommit i texten. Författarna anser detta viktigt på grund av 

studiens känsliga karaktär relaterat till dess syfte. Att som våldsutsatt kvinna bli 

intervjuad om sina upplevelser kan väcka starka och smärtsamma känslor. I en del av 

studierna informerades kvinnorna om detta, samt erbjöds psykologiskt stöd i 

anslutning till deltagandet (Keeling & Fisher, 2015; Pratt-Eriksson, Bergbom och 

Lyckhage, 2014). Tillfällen där författarna inte har varit eniga har ämnet diskuterats 
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gemensamt och därigenom har problemet blivit löst. Vid en del tillfällen har frågan 

bordlagts till nästa dag. Detta för att kunna gå vidare till ett annat moment, för att 

inte arbetsprocessen ska avstanna och för att nästa dag kunna se problemet med nya 

ögon. 

 

Ett systematiskt och metodiskt förfarande har använts i största möjliga mån, då 

författarnas erfarenhet av att genomföra en litteraturstudie är begränsad. Författarna 

har eftersträvat att vid urvals- och analysförfarandet förhålla sig neutrala i relation 

till författarnas egna värderingar och åsikter genom att uppmärksamma varandra om 

att arbetet ska ge svar på frågeställningar och syfte, vilket kräver medvetenhet. 

Resultatet har presenterats med ambitionen att inte förvränga innehållet genom 

forskarnas personliga åsikter. Hällgren Graneheim och Lundman (2012, 199) 

framhåller dock att en viss grad av tolkning är nödvändigt för att få ett begripligt 

resultat. Författarna har gemensamt bearbetat och bedömt de inkluderade artiklarna, 

med avsikt att inget relevant resultat försummas och allt relevant material redovisas.  

Konklusion 

Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor som erfarit våld i nära relationer 

upplevde flera aspekter som skapade en bristande vårdrelation i mötet med 

vårdpersonal. En bristande vårdrelation innefattade upplevelsen av att fokus lades på 

fysiska skador, uppleva sig anklagad och ignorerad av vårdpersonal, samt bristande 

information i vårdmötet. Att inte tillfrågas om våldsutsatthet, uppleva olika former av 

rädsla samt bristande tillit till, och stöd från, vårdpersonal hindrade kvinnors 

delgivande av våldsutsatthet. Litteraturstudiens resultat påvisade även upplevelser 

som skapade en gynnsam vårdrelation. Empati, bekräftelse och stöttning utan att 

dömas samt att uppleva sig sedd och hörd var främjande för en god interaktion, vilket 

hjälpte kvinnor till insikt av sin våldsutsatthet. En vårdrelation där kvinnor kände 

tillit till, och stöd från, vårdpersonalen var främjande för möjligheten att delge sin 

våldsutsatthet. Utifrån resultatet kan slutsats dras att en vårdrelation som brister kan 

hindra våldsutsatta kvinnors möjligheter att erbjudas det stöd och den omsorg som 

krävs för att skapa styrka och handlingskraft att bryta upp från relationen. Ett gott 

bemötande från vårdpersonalen kan däremot utgöra en god grund för en stödjande 

vårdrelation, och möjliggöra förändring av kvinnans situation.  
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Ytterligare forskning bör genomföras kring hur våldsutsatthet bättre kan identifieras, 

då det är ett samhällsproblem med ett stort mörkertal. Forskning i ämnet har 

mestadels genomförts utifrån sjuksköterskors perspektiv, medan forskningen av 

våldsutsatta kvinnors upplevelser inte är lika omfattande. Ytterligare forskning 

utifrån våldsutsatta kvinnors perspektiv kan ge djupare förståelse av deras behov i 

vårdmötet, vilket kan förbättra omvårdnaden. Ett bättre omhändertagande ökar 

sannolikheten för ett delgivande av våldsutsatthet, vilket är av stor vikt ur ett individ- 

och samhällsperspektiv.   
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allmänna 

tillgänglighet. 

Sex kvinnor mellan 20-

49 år från ett 

rättsmedicinskt center. 

Fem kvinnor med tyskt 

medborgarskap, en född 

och uppvuxen i Tyskland 

med europeiskt 

medborgarskap. 

Inklusionskriterier: 

kvinnor som själv 

uppger att de upplevt 

våld från en manlig 

partner eller fördetta 

partner, kan 

kommunicera på tyska, 

är 18 år eller äldre. 

Kvinnorna befann sig 

inte i direkt kris och fick 

en kort 

studieintroduktion från 

deras läkare eller 

socialarbetare. fyra 

kvinnor hade avslutat 

relationen, två av dem 

hade fortfarande en 

intim relation med 

mannen. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

innehållande 10 

frågor. Varje 

intervju pågick 

20-75 min. 

Datainsamlingen 

analyserades med 

hjälp av 

Moustakas 

fenomenologiska 

metod.     

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i 

fem teman: den fysiska och 

psykiska belastningen av 

vården, betydelsen av stöd, 

personliga hinder för hälso- 

och sjukvård, systematiska 

hinder för hälso- och 

sjukvård, och att var 

ensam i att söka hjälp. 

 

Kvinnor upplevde skam och 

rädsla att inte våga berätta 

samt rädsla av att inte bli 

betrodda som hinder i 

förmågan att berätta om 

våldet. Upplevelser som 

framkom var bristande 

empati, att läkarna 

föredrog att medicinera 

istället för att undersöka 

orsaken till symtom och 

bristande tillgång till 

psykisk vård. 

Hög 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2011 

Leppäkoski, T. 

Paavilainen, E. 

Åstedt-Kurki, P. 

Finland. 

"Experiences 

of 

emergency 

care by the 

women 

exposed to 

acute 

physical 

intimate 

partner 

violence 

from the 

finnish 

perspective". 

1. Att beskriva 

historien bakom IVP 

och 

hälsokonsekvenserna 

för kvinnor som 

söker akutvård för 

sina akuta skador.              

2. Att beskriva 

kvinnors erfarenhet 

av akutsjukvård som 

de upplevt på akuten 

efter incidenter av 

IPV 

Under två år 

rekryterades 35 

kvinnor över 18 år 

som upplevt fysisk 

IVP och sökt hjälp 

på akuten. Av dessa 

35 deltog 7 i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Exklusionskriterier: 

Utlandsfödda, 

allvarliga skador och 

sjukdomar samt 

kvinnor med drog- 

eller 

alkoholpåverkan. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

användes till den 

kvalitativa 

datainsamlingen. 

Varje intervju 

pågick 30-60 min. 

Datainsamlingen 

analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys.                          

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades 

i tre kategorier: 

Prevalens av IPV, 

kvinnors erfarenheter av 

IPV innan de anlänt till 

akuten, kvinnors 

erfarenheter av vård på 

akuten i samband med 

IPV. 

 

Kvinnorna framhöll att 

utöver behandling för 

sina akuta skador, är det 

viktigt att 

sjukvårdspersonal är 

stöttande och icke-

dömande. De kände att 

mer fokus bör läggas på 

deras känslor rörande 

IVP, inte bara på deras 

fysiska skador. 

 

Hög 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006  

Nemoto, K. 

Rodriguez, R. 

Mkandawire, L.  

Japan. 

"Exploring the 

health care 

needs of 

women in 

abusive 

relationships 

in Japan". 

Utforska vad 

kvinnors som 

utsatts för IPV 

har för 

erfarenheter av 

sjukvården i 

Japan. 

Sex kvinnor deltog. 

Rekrytering skedde i 

Tokyo genom flygblad 

som delades ut på 34 

hälsovårdsinstitutioner 

samt annonsering i 

lokaltidningar och 

internet. 

Inklusionskriterier: 18 

år eller äldre, som 

själv upplever att de 

har utsatts för IPV, 

upplevt hälsoproblem 

relaterat till IPV, 

besökt sjukvård på 

grund av 

hälsoproblem till följd 

av IPV. 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling 

genom en 

fokusgruppintervju 

med fyra kvinnor 

och individuella 

intervjuer med två 

kvinnor. En 

semistrukturerad 

intervjuguide 

användes, 

intervjuerna 

ljudinspelades och 

pågick ca 2,5 h. 

Intervjuerna 

transkriberades till 

Japanska och 

analyserades 

genom kvalitativ 

innehållsanalys, 

därefter 

översattes texten 

till Engelska.                 

Etiskt godkänd. 

 

Resultatet presenteras i 5 

teman: Bagatellisera 

äktenskapskonflikter i 

förhållanden, dålig 

hantering av psykiska 

symtom orsakade av IPV, 

paternalistiska attityder 

till kvinnliga patienter, 

begränsad tid att prata 

och känslor av skam. 

 

Kvinnorna upplevde att de 

erhölls en begränsad till 

att prata om sina 

hälsoproblem med 

sjukvårdspersonalen, 

vilket negativt påverkade 

deras möjlighet att 

berätta att de utsatts för 

IPV. 

Hög 

 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2014  

Pratt-Eriksson, D. 

Bergblom, I. 

Lyckhage D. E. 

Sverige 

"Don’t ask 

don’t tell: 

Battered 

women 

living in 

Sweden 

encounter 

with 

healthcare 

personnel 

and their 

experience 

of the care 

given". 

Få en djupare 

förståelse av 

kvinnors levda 

erfarenheter av 

IPV och deras 

möte med 

vårdpersonal, 

socialarbetare 

och polis efter 

IPV. 

12 kvinnor mellan 23-

56 år levande i ett 

skyddat boende för 

kvinnor i Stockholm 

deltog. 

Inklusionskriterier: 

kvinnor över 18 år 

eller äldre med goda 

svenska eller 

engelska kunskaper 

som är/var våldsoffer 

till en sammanboende 

partner/tidigare 

partner. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

Datainsamling 

via narrativa 

intervjuer som 

tog 45-60 min 

och 

ljudinspelades. 

Data 

analyserades 

genom 

fenomenologisk 

hermeneutik.              

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades i 

tre teman: Känslan av att 

vara förrådd av systemet, 

känslan av att inte tas på 

allvar och bli respekterad, 

känslor av obekymrade 

attityder.  

 

Därefter framfördes en 

djupare förståelse av 

helheten. Kvinnorna kände 

sig felaktigt behandlade av 

vårdpersonalen. 

Vårdpersonalens 

misslyckande i att behandla 

kvinnorna med respekt och 

värdighet skapade ett ännu 

större lidande. 

 

Hög 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2013 

Reisenhofer, S. 

Seibold, C. 

Australien 

"Emergency 

healthcare 

experiences of 

women living 

with intimate 

partner 

violence". 

Undersöka 

vårderfarenheter 

av australiska 

kvinnor som lever 

med IPV och 

överväga hur 

dessa påverkar 

deras förståelse 

av IPV och 

självkänsla. 

Sju kvinnor mellan 

åldrarna 25-50 

rekryterades genom 

annonsering i 

lokalradio, 

dagstidningar och 

genom snöbollsurval. 

Kvinnorna hade alla 

erfarenheter av att 

söka akutsjukvård 

eller primärvård efter 

att utsättas för IPV. 

Inga kvinnor utsattes 

fortfarande för IPV. 

Kvalitativ 

grounded theory. 

Datainsamling 

skedde genom 

semistrukturerade 

intervjuer med ett 

intervjuschema 

och pågick under 

1-2 h. 

Intervjuerna 

ljudinspelades 

och 

transkriberades 

sedan direkt. 

Data 

analyserades 

genom 

situationsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet presenterades 

i fyra kategorier: 

Åtkomst av vård: hinder 

och barriärer, Vård 

kvinnor behöver jämfört 

med vård kvinnor får, 

Diskurser av IPV och 

konstruktion av jaget, 

Erkänna IPV, gå vidare 

och återuppbygga jaget. 

 

Få kvinnor sökte 

sjukvård utan partnerns 

närvarade eller tillåtelse. 

Istället för att få 

empatisk vård blev 

kvinnorna skuldsatta 

vilket påverkade deras 

självkänsla negativt. Att 

få tillfälle att prata om 

IPV upplevdes som en 

viktig del i vården. 

 

Medelhög 

 



 
 

Bilaga 3 
Tabell 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning 
År 

Författare  

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2006 

Tower, M. 

Mcmurray, A. 

Rowe, J. 

Wallis, M 

Australien. 

"Domestic 

violence, health 

and health 

care: 

Women’s 

accounts of 

their 

experiences" 

Utforska 

våldsutsatta 

kvinnors 

erfarenheter av 

hälsa och 

sjukvård i syfte 

att utforska den 

nuvarande 

sjukvårdens 

respons, öka 

sjukvårdens 

kunskap över 

dessa kvinnors 

verklighet och 

underlätta 

vårdutvecklingen. 

Målinriktat urval där 

nio Australienskt 

födda kvinnor mellan 

29 och 45 år 

rekryterades från 

icke-statliga 

organisationer 

som erbjuder 

stödtjänster till 

kvinnor 

drabbade av våld i 

hemmet. Alla hade 

lämnat den 

våldsamma relationen 

när studien 

påbörjades 

Kvalitativ studie 

med 

postmodernt 

och feministiskt 

ramverk. 

Datainsamling 

genom 

djupgående 

intervjuer med 

hjälp av en 

guide. Varje 

kvinna 

intervjuades 2 

gånger och 

varje intervju 

pågick 60-150 

min. 

Intervjuerna 

ljudinspelades 

och 

transkriberades 

sedan till ord. 

Data 

analyserades 

genom narrativ 

teknik.            

Etiskt godkänd. 

 

Kvinnornas upplevde att 

sjukvårdens vårdande hade 

en direkt inverkan på deras 

hälsa, som ibland 

vidmakthöll och förvärrade 

kvinnornas hälsoproblem. 

De upplevde sig 

stigmatiserade och i takt 

med att hälsan försämrades 

upplevde kvinnorna att 

hälso- sjukvårdspersonalens 

attityder gjorde att de 

kände sig dömda, 

skuldsatta, 

avhumaniserande och 

förödmjukade. 

Hög 

 


