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ABSTRAKT 
Introduktion: Våld mot kvinnor i en nära relation är ett växande samhällsproblem i 

hela världen och en av de vanligaste orsakerna till att kvinnor skadas allvarligt. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av att 

vara utsatta för våld i en nära relation. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts. En sammanställning av 11 kvalitativa 

vetenskapliga artiklar genomfördes och artiklarnas resultat bearbetades med 

inspiration av innehållsanalys. 

Resultat: Det fanns tydliga mönster som visade att mannens maktutövande och 

kontrollerande beteende ledde till allvarliga konsekvenser för kvinnan. Detta kunde 

yttra sig som dålig självkänsla, en nedbruten personlighet och våldet genererar ett 

allmänt lidande. För att uthärda ett liv av misshandel anpassade sig kvinnorna och de 

utformade olika hanteringsstrategier, dock kunde inpräntade normer utgöra hinder 

för kvinnorna i deras beslutningsprocesser. 

Slutsats: För att kunna bemöta och behandla våldsutsatta kvinnor är det viktigt att 

sjukvårdpersonal förstår dynamiken i hur det kan vara att leva med våld i en nära 

relation så att dessa problem uppmärksammas. Resultatet i denna litteraturstudie 

kan leda till en ökad kunskap och en djupare förståelse hos sjukvårdpersonal och 

därmed förhoppningsvis kan detta leda till ett bättre bemötande och en mer adekvat 

omvårdnad. 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, levd erfarenhet och kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

ABSTRACT 

Introduction: Violence against women in an intimate relationship is a growing social 

problem in the world and one of the most common reasons that women are seriously 

injured.  

Purpose: The purpose of this study was to describe women's experiences of being 

subjected to violence in an intimate relationship. 

Methods: A literature study with qualitative approach was chosen. A compilation of 

11 qualitative research articles was conducted and the analysis process was inspired 

by content analysis. 

Results: There was a clear pattern showing that the man's exercise of power and 

controlling behavior led to serious consequences for the woman. This could be seen 

as poor self-esteem, a broken personality and violence generates a general suffering. 

To endure a life of abuse, women used various management strategies; however, 

norms adapted in the childhood could hinder women in their decision processes.  

Conclusion: In order to respond to and treat abused women, it is important that 

healthcare professionals understand the dynamics of how it can be to live with 

violence in an intimate relationship so that these problems can be detected. The 

results of this study can lead to increased knowledge and a deeper understanding for 

healthcare professionals, and thereby hopefully create better encounters and a more 

adequate care. 

 

Keywords: Intimate partner violence, lived experience and women 
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BAKGRUND 

År 2012 utförde världshälsoorganisationen (WHO) en global undersökning för att 

mäta prevalensen av partnerrelaterat våld mot kvinnor. Mellan 13-61 procent uppgav 

att de varit utsatta för våld i en nära relation (Garcia-Moreno, Guedes och Knerr, 

2012).  

 

Forskning tyder på att våldsbrott mot kvinnor generellt ökar för varje år och 2012 

redovisade Brottsförebyggande Rådet att det rapporterades 28 300 fall av misshandel 

mot kvinnor över 18 år i Sverige (Brottsförebyggande Rådet, 2012). Siffror från 

Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009 a) visar att årligen utsätts drygt 75 000 

kvinnor för våld i en nära relation (s. 348). År 2001 utfördes en nationell studie, 

Slagen dam, i Sverige som visar att 46 procent av alla kvinnor har utsatts för våld av 

en man efter att de fyllt femton år. Enligt Folkhälsorapporten (2009 b) visar studier 

gjorda i Sverige och i andra länder att kvinnor som varit utsatta för våld i nära 

relationer visar ett samband med ökad risk för självmordsförsök och varje år dör 

cirka 16 kvinnor i Sverige till en följd av partnervåld. Dessa siffror har dock sjunkit 

sedan 1970-talet då ca 23 kvinnor årligen dödades av sin partner i Sverige (ss. 359-

360). Brottsförebyggande Rådet (2012) menar att förklaringar till detta kan vara att 

skyddet för kvinnor ökat samt att kvinnan är mer ekonomiskt oberoende av mannens 

inkomst. 

 

Basile och Black (2011) beskriver att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är 

ett globalt och socialt problem som inte bara drabbar individen för våldet, utan 

medför stora konsekvenser för familjer, samhällen och genererar även stora 

kostnader och hälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer förekommer i 

alla ålderskategorier, kulturer, inkomstnivåer och sexuella läggningar, dock är 

fördelningen inte jämn mellan dessa faktorer. Etniska minoritetsgrupper och 

individer med låg socialekonomisk status tenderar att oftare falla offer för 

våldshandlingar (s. 111-124). Våldsstatistik mot kvinnor ökar och visar siffror som är 

skrämmande höga, men trots detta tros det finnas ett stort mörkertal och enligt 

Johnsson-Latham (2008)  kan detta dels bero på att definitionen av våld skiljer sig 

länder emellan samt att kvinnor inte alltid rapporterar våldshandlingar (ss.21-24). 

Vidare kan det även finnas brister i registrering hos polis och andra myndigheter 

(s.19). Studier menar att bidragande anledningar till att dessa mörkertal är höga är 
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att de våldsutsatta kvinnorna undviker att anmäla förövaren på grund av brist på 

självtillit, skam och rädsla för att senare drabbas av ökade konsekvenser då de ofta är 

socialt- och ekonomiskt beroende av mannen (Scheffer-Lindgren, 2009, s. 38; Fisher, 

Daigle, Cullen och Turner,2003; Gelles, 2000). 

 

Både män och kvinnor faller offer för våld i nära relationer men statistik från 

Brottsrådet visar att drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot 

kvinnor, är män (Brottsförebyggande Rådet, 2012).  Det finns många teorier om 

varför det är männen som oftare är våldsutövande och Eliasson (2008) menar att det 

våldsutövande beteendet kan grunda sig på flera teorier. Ur ett historiskt perspektiv 

finns uppfattningen om att mannen är det starkare könet och familjens överhuvud. 

Våld är ett sätt att visa makt och detta förknippas oftast med det manliga könet och 

maskulinitet. Vidare beskrivs att männens ursprung, vilken kvinnosyn de har och 

vilka kulturella värderingar de besitter också kan förklara det avvikande beteendet 

(ss. 42-46, jfr Grände, Lundberg och Eriksson, 2009, ss. 20-21).  Vidare beskriver 

Eliasson (2008) att i den svenska kulturen anses det vara normalt att mannen är mer 

utåtagerande än kvinnan och att detta beteende lärs in i barndomen. Under dessa 

förutsättningar anser mannen, medvetet eller omedvetet, att han har rättigheter över 

kvinnan och om dessa ifrågasätts kan mannen ta till våldshandlingar (ss. 51-55). 

Grände, Lundberg och Eriksson (2009) menar att den svenske mannens 

våldsutövande ofta förklaras med psykisk sjukdom eller missbruk (s. 20). Varför 

männen är överrepresenterade i våldsstatistiken kan inte förklaras av en enda teori, 

alla aspekter måste tas i beaktning (DeKeseredy och Schwartz, 2011, ss. 3-16). 

 

I en studie undersöktes kvinnors erfarenheter och upplevelser av att leva med våld i 

en nära relation. De deltagande kvinnorna hade liknande berättelser om hur våldet 

hade en negativ inverkan på deras självkänsla och hur den känslomässiga 

misshandeln ofta upplevdes som värre än den fysiska eftersom den urholkade 

kvinnornas själ. Vidare beskrev kvinnorna att våldet medförde en konstant rädsla 

som grundade sig i fruktan för sitt liv, den ovissa framtiden och rädslan för att barnen 

skulle skadas. För att överleva den osunda relationen skapade kvinnorna 

hanteringsstrategier som byggde sig på att minimalisera problemen och att leva sitt 

liv i förnekelse och de lämnade relationen först när hot om extremt våld yttrats mot 

barnen eller någon annan nära anhörig (Sleutel, 1998). Liknande resultat visas i en 
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studie av Sagot (2005) där kvinnor uppgav att våldet bidrog till fysiska skador, 

kronisk stress, diabetes, astma, depression och rädsla.  

 

Tidigare forskning visade att kvinnor kan ha uppfattningen att vårdpersonal skulle 

vara initiativtagande och drivande krafter som kunde hjälpa kvinnorna att finna en 

väg ur ett våldsdominerande förhållande men att efter ha interagerat med olika 

hjälpinstanser lämnades ofta kvinnorna med ytterligare skuld och skam. Detta 

skuldbeläggande kan få ödesdigra konsekvenser för omvårdnaden som leder till att 

kvinnorna fortsätter lida i det tysta (Gerbert, Johnston, Caspers, Bleecker, Woods och 

Rosenbaum, 1996). 

 

Målet med denna litteraturstudie är att skapa en ökad medvetenhet om våld mot 

kvinnor och bidra med en ökad förståelse för den våldsutsatta kvinnans situation.  

Denna kunskap kan förhoppningsvis ge bättre insikter i hur dessa kvinnor kan 

bemötas, vårdas och vad de har för behov av hjälp och stöd. Syftet med denna 

litteraturstudie är att belysa kvinnors erfarenheter av att vara utsatta för våld i en 

nära relation.  

 
METOD 

Definitioner 

Våld mot kvinnor kan beskrivas som en könsrelaterad våldshandling som resulterar i 

fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i offentliga eller 

privata livet (Fritt översatt, United Nations, 1993).  

 

Holmberg och Enander (2005) skriver att våld i nära relationer kan beskrivas på tre 

olika sätt; fysiskt, psykiskt och sexuellt. Fysiskt våld kan innebära bland annat slag, 

knuffar, sparkar och strypgrepp. Det psykiska våldet kan både ske verbalt eller genom 

psykisk påverkan som en följd av fysiska våldshandlingar och leder till att kvinnan 

känner sig kränkt, nedvärderad och förlöjligad och innefattar även frihetsberövande, 

materiell- och ekonomiskt utsatthet. När kvinnan identifieras som ett sexobjekt eller 

utsätts för sexuella handlingar mot dennes vilja definieras detta som sexuellt våld (ss. 

30-34). Ordet våld i vardagligt tal kan innefatta flera dimensioner och det finns 

svårigheter att begränsa begreppet till endast en typ av våld. Den stora innebörden i 
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begreppet våld kan sammanfattas som en form av maktutövande, där mannen anser 

sig vara överordnad kvinnan (ss. 24-34). 

 

I denna litteraturstudie förekommer olika aspekter av våld som inryms av 

ovannämnda beskrivningar. 

  

Sökmetoder 

För att finna vetenskapliga artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte 

genomfördes en litteratursökning via databaserna Cinahl, MEDLINE, PsycINFO, 

Scopus och PubMed. Fokus låg på att finna litteratur som belyste kvinnas 

erfarenheter av att ha blivit utsatt för våld i en nära relation.  Det initiala sökordet 

som användes var domestic violence och byggdes senare vidare på med intimate 

partner violence, battered women, lived experience och domestic abuse (bilaga 1).  

 

Urval 

Denna litteraturstudies syfte var att belysa våldsutsatta kvinnors erfarenheter av att 

leva med våld i en nära relation och ett val gjordes att inkludera endast kvalitativa 

studier för att på bästa sätt få ta del av kvinnornas beskrivning av denna situation. 

Artiklar som beskrevs av någon annan berörd part exkluderades eftersom dessa inte 

var av relevans för studiens syfte. Urvalet begränsade genom användning av artiklar 

som var Peer-Review kontrollerade, publicerade från år 2000 och framåt. Endast 

etiskt granskade studier användes. För att begränsa urvalet ytterligare exkluderades 

gravida kvinnors upplevelser av att leva med våld i en nära relation.  Första gallringen 

bestod av att läsa titlar som ansågs motsvara litteraturstudiens syfte. Därefter lästes 

relevanta abstrakt och de artiklar som motsvarade syftet kontrollerades med hjälp av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) protokoll för kvalitetsbedömning (ss. 106-107).  

Sökningen resulterade i 11 artiklar (Bilaga 2). 

 

Analys 

Forsberg, Wengström (2013) och Bell (2006) menar att den kvalitativa metoden 

används när forskare vill beskriva och tolka de individuellt upplevda erfarenheterna 

av en situation, genom ett inifrån-perspektiv, och därigenom skapa en ökad förståelse 

för omvärlden (s. 129, ss. 17-18). Forsberg och Wengström (2013) menar att 

innehållsanalysen handlar om att de valda artiklarnas resultat sorteras i 
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återkommande kategorier som sedan bryts ner till underkategorier. Dessa kategorier 

sammanställs slutligen för att beskriva studiens syfte (ss. 151-152). Denna 

litteraturstudie har baserats på kvalitativa vetenskapliga artiklar. För att få fram ett 

så bra resultat som möjligt läste inledningsvis båda författarna alla artiklar i dess 

helhet för att få en första förståelse för innehållet. Med inspiration av innehållsanalys 

bearbetades sedan artiklarnas resultat. Artikelresultaten lästes igenom flera gånger 

för att identifiera gemensamma nämnare och därefter kodades textenheter. Dessa 

sorterades i grupper utifrån gemensamt innehåll och delades in i kategorier och 

underkategorier som benämndes.  

  

RESULTAT 

I denna litteraturstudie analyserades 11 vetenskapligar artiklar som presenteras i en 

artikelsammanställning i bilaga 2. Resultatet av analysen genererade fyra 

huvudkategorier och 11 underkategorier och presenteras nedan i tabell 1 samt i 

löpande text. 

 

Tabell 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkategorier 

 

Underkategorier 

 

 
Uppväxtförhållanden och 
inpräntade normer 

 
a) Den egna barndomen 
b) Samhällets inverkan 
 

 
Våldets karaktär och dess 
konsekvenser 
 

 
a) Makttövande från de våldsutövande 
männen 
b) Beroendeskapandet 
c) Det fysiska våldet 
d) Konsekvenser för den våldsutsatta 
kvinnan 
 

 
Hanteringsstrategier och 
förhållningssätt 
 

 
a) Anpassning och verklighetsflykt 
b) Förnekelse och hopp 
c) Att stanna kvar eller inte för barnens 
skull 
 

 
Stöd och brist på stöd 

 
a) Hinder att söka stöd 
b) Det stärkande stödet 
c) Bristen på stöd  
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Uppväxtförhållanden och inpräntade normer 

Litteraturstudien visade på hur uppväxtförhållanden och inpräntade normer 

påverkade de våldsutsatta kvinnorna liv. Kategorin omfattas av den egna barndomen 

och av samhällets normer. 

 

Den egna barndomen 

I flera studier beskrevs att kvinnor som varit utsatta för våld i en nära relation lyfte 

fram att normer och sättet de blivit uppfostrade på var faktorer som hade stor 

inverkan på livets beslutstagande och till varför de fallit offer för våld i en nära 

relation (Thupayagale-Tshweneagae och Seloilwe, 2010; Flinck, Paavilainen och 

Åstedt-Kurki, 2005; Buchbinder och Winterstein, 2003; Taylor, Magnussen och 

Amundson, 2001). På samma sätt visade flera studier att de värderingar som 

implementerats i barndomen kom att utgöra hinder i beslutsfattandet att lämna en 

våldsam situation. Detta kunde yttra sig som inpräntade normer om att vara en god 

hustru och en god moder (Hayati, Eriksson, Hakimi, Högberg och Emmelin, 2013; 

Thupayagale-Tshweneagae och Seloilwe, 2010; Hsieh, Feng och Shu, 2009; 

Buchbinder och Winterstein, 2003). 

 

Samhällets inverkan 

Flera studier beskrev att samhällets åsikter och förväntningar på hur en kvinna ska 

agera lade en börda på de redan nedtyngda kvinnornas axlar. Kvinnorna var av den 

övertygelsen att det var deras plikt att fungera som familjens nav och att en 

skilsmässa skulle leda till ett misslyckande i samhällets ögon. Vidare beskrevs tron på 

att den egna sociala statusen skulle sänkas och att allmänheten skulle förakta 

kvinnornas beslut att lämna sin make och därigenom även splittra en familj (Yuen 

Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Mason, Hyman, Berman, Guruge, Kanagaratnam 

och Manuel, 2008; Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005; Buchbinder och 

Winterstein, 2003). De antagna sociala förväntningarna ledde till att kvinnorna valde 

att stanna i den våldsutövande relationen med rädslan för att bli utstötta (Mason et 

al. 2008). Det fanns också en misstro gentemot samhället, att ingen skulle tro på 

berättelser om den våldsutövande maken (Madzimbalale och  Khoza, 2010). 
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Våldets karaktär och dess konsekvenser 

Litteraturstudien visade på våldets karaktär och dess konsekvenser. Kategorin 

omfattas av maktutövande, beroendeskapandet och det fysiska våldet samt 

konsekvenser för den våldsutsatta kvinnan. 

  

Maktutövande från de våldsutövande männen 

En studie visade att upprepade hot om att ta kvinnas liv, genom verbala eller fysiska 

handlingar, eller hot om att ta sitt eget liv blev en vardaglig handling som succesivt 

bröt ner den utsatta kvinnan (Magnussen, Amundson och Smith, 2008). Förbud att 

få träffa släkt och vänner redovisades som en vanlig form av maktutövande från de 

våldsutövande männen som så småningom ledde till isolering från alla sociala 

nätverk och förlusten från den egna identiteten blev ett oundvikligt faktum (Queen, 

Brackley och Williams, 2009; Magnussen, Amundson och Smith, 2008; Mason, 

Hyman, Berman, Guruge, Kanagaratnam och Manuel, 2008). Studier visade även att 

en annan vanlig form av maktutövande var att männen under lång tid manipulerade 

kvinnorna till att känna sig mindre värda. Många kvinnor beskrev att de blev öppet 

nedvärderade, förlöjligade och inte ens berättigade att kallas för människor (Hayati 

et al. 2013; Queen, Brackley och Williams, 2009; Buchbinder och Winterstein, 2003). 

I flera studier framkom det att männen använde ett flertal olika angreppsätt för att 

bryta ner kvinnorna psykiskt. Detta kunde ta sig i uttryck genom att de förstörde 

kvinnornas ägodelar som de hade stor känslomässig anknytning till eller att de dödat 

deras husdjur (Hayati et al. 2013; Queen, Brackley, Williams 2009; Magnussen, 

Amundson, Smith 2008; Buchbinder och Winterstein, 2003). 

 

De våldsutsatta kvinnorna upplevde att männen felaktigen anklagade dem för att ha 

utomäktenskapliga förhållanden. Männen använde den ogrundade svartsjukan som 

ett verktyg för att kunna kontrollera kvinnan ytterligare (Hayati et al. 2013; 

Magnussen, Amundson, och Smith, 2008; Mason et al. 2008). Om kvinnorna 

vägrade att tillfredsställa männens sexuella behov ansåg männen att det var deras 

rätt att involvera sig i utomäktenskapliga förhållanden eftersom sex var ett manligt 

privilegium (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Flinck, Paavilainen och Åstedt-

Kurki, 2005). En studie visade att en kvinna drabbades av gynekologiska besvär som 

en följd av makens otrohet med en prostituerad (Hayati et al. 2013). Dessa sexuella 
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utspel var ofta en bidragande konfliktorsak som kunde ta sig uttryck i misstro, 

anklagelser och svartsjuka (Hayati et al. 2013; Mason et al. 2008; Flinck, Paavilainen 

och Åstedt-Kurki, 2005). En studie visade att kvinnorna identifierade sig själva som 

sexobjekt och att de aktivt gick med på sexuella handlingar för att undvika eventuella 

våldsrepressalier (Flinck, Paavilainen, och Åstedt-Kurki, 2005). 

 

Beroendeskapandet 

Studier visade att kvinnorna stannade kvar hos den våldsutövande mannen på grund 

av en ekonomisk osäkerhet och brist på energi (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 

2012; Buchbinder och Winterstein, 2003). I flera studier framkom det att kvinnorna 

inte hade tillåtelse att vara delaktiga i hushållets ekonomi och att mannen utsett sig 

själv till hemmets ekonomiska överhuvud. Genom att mannen styrde över alla 

inkomster togs möjligheten ifrån kvinnan att åka till familj och vänner, uppsöka vård, 

handla mat och förflytta sig. Detta medförde att kvinnan ”omyndighetsförklarades” 

och att ett ofrånkomligt beroendeförhållande skapades (Hayati et al. 2013; 

Madzimbalale och Khoza, 2010; Thupayagale-Tshweneagae, och Seloilwe, 2010; 

Queen, Brackley och Williams 2009). 

 

Det fysiska våldet 

Gemensamt i flera studier framkom att vanligt förekommande fysiska 

våldshandlingar resulterade i lindrigare till grövre skador (Hayati et al. 2013; Yuen 

Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Madzimbalale och Khoza, 2010; Hsieh, Feng och 

Shu, 2009; Magnussen, Amundson och Smith, 2008; Mason et al. 2008; Flinck, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001).  

 

Kvinnorna i tre studier beskrev att det fysiska våldet oftast resulterade i blåmärken, 

skrapsår, spruckna trumhinnor och brutna näsben (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 

2012; Hsieh, Feng och Shu, 2009; Magnussen, Amundson och Smith, 2008). Det 

fysiska våldet innebar inte alltid slag eller sparkar utan beskrevs även som ett 

utövande av fysisk styrka.  Kvinnorna i en studie menade att männen använde den 

fysiska kraften för underminera kvinnan genom att slita sönder hennes kläder, hindra 

henne från att sova eller knyta fast henne vid sängen. Detaljbeskrivningar av 

våldshändelser gav målande bilder av våldets omfattning. Slag kunde utdelas både 

med händerna och med andra vapen såsom bälten och pinnar (Flinck, Paavilainen 
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och Åstedt-Kurki, 2005). Liknande studieresultat kan ses i studier där kvinnorna 

uppgav att männen slet dem i håret, tog stryptag och kastade föremål på dem (Yuen 

Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). 

 

Konsekvenser för den våldsutsatta kvinnan 

Självkänsla och brist på densamma anses både vara den största orsaken och det 

största resultatet av våld i en nära relation (Taylor, Magnussen och Amundson, 

2001). De våldsutsatta kvinnorna uppgav att männen bröt ner deras självförtroende 

och efter år av misshandel identifierade sig kvinnorna med männens nedvärderande 

och kränkande ord. Kvinnorna började tro att det var deras fel och de började ta på 

sig skulden för de inträffade. Männen missbrukade dessa känslor genom att förstärka 

dem för att utöva ytterligare makt och visa sig överordnad kvinnan (Magnussen, 

Amundson och Smith, 2008; Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005). Den låga 

självkänslan fick dem att tro att de inte förtjänade kärlek och respekt och försökte 

därför anpassa sig efter mannens normer och värderingar (Yuen Loke, Lan, Wan och 

Hayter, 2012; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). En kvinna berättade att om 

hon haft mer självförtroende så skulle hon ha lämnat mannen vid första slaget 

(Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). I en studie beskrev en kvinna sig själv 

som bräcklig och identitetslös utan sin make som en konsekvens av det förlorade 

självförtroendet. I samma studie uppgav en annan kvinna att hon själv var delaktigt i 

nedbrytandet av det egna själförtroende eftersom hon gav upp det egna jaget i hopp 

om att bemötas med kärlek och omtanke av maken. Detta försatte kvinnan i en 

uppoffrande relation där hon bara gav utan att förvänta sig något i gengäld 

(Buchbinder och Winterstein, 2003). 

 

Att leva i ett destruktivt förhållande resulterade i både direkta konsekvenser och 

negativa effekter över tid. Det upprepade våldet medförde att kvinnorna tappade 

självförtroendet och tillslut även viljan att leva (Hayati et al. 2013). I en studie 

uppvisade kvinnorna symtom på depression såsom sömnlöshet och aptitlöshet och de 

menade att livet inte längre var värt att leva (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012). 

I tre studier beskrev kvinnorna att våldet medförde ett stormande känsloliv som fick 

till konsekvens att de tappade livslusten och väckte tankar om att ta sitt liv (Yuen 

Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Hsieh, Feng och Shu, 2009; Taylor, Magnussen 

och Amundson, 2001).  
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Genomgående i studierna beskrev kvinnorna att erfarenheten av att vara utsatt för 

våld i en nära relation medförde att de ständigt bar på en enorm rädsla för att våldet 

inte skulle ta slut och detta ledde till stor förtvivlan, hjälplöshet och otrygghet (Hayati 

et al. 2013; Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; Madzimbalale och Khoza, 2010; 

Magnussen, Amundson och Smith, 2008; Mason et al. 2008; Flinck, Paavilainen, och 

Åstedt-Kurki, 2005; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). Kvinnorna var rädda 

för att argumentationer skulle kunna skapa konflikter som i sin tur kunde medföra 

att de blev slagna av sina män (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012). De 

våldsutövande männen uppfattades som opålitliga och oberäkneliga och som ett 

resultat av detta skapade kvinnorna en allmän misstro och misstänksamhet mot män 

(Buchbinder och Winterstein, 2003). Rädslan var så intensiv att de fruktade för sitt 

liv och hölls sömnlösa om nätterna (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; 

Magnussen, Amundson och Smith, 2008). Den förlorade självkänslan medförde att 

kvinnorna valde att inte tala om eller mörklade våldet på grund av skuld över den 

egna kroppen, den sociala statusen och det misslyckade äktenskapet (Flinck, 

Paavilainen, och Åstedt-Kurki, 2005). 

 

Att leva som offer för våld i en nära relation innebar kroniska konflikter som fick 

avsevärda konsekvenser i form av psykiskt lidande och fysiska skador. Våldet hade 

förödande inverkan på kvinnornas liv som innebar låg självkänsla, depression, 

skuldkänslor och suicidtankar och detta påverkade även deras samspel med andra 

människor negativt (Hayati et al. 2013; Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012). I en 

studie beskrevs att kvinnorna upplevde ett hat gentemot mannen såväl som mot det 

egna jaget och deras liv genomsyrades av bitterhet, övergivenhet och besvikelse över 

hur livet blev (Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005). 

 

Hanteringsstrategier och förhållningssätt 

Litteraturstudien visade på hanteringsstrategier och förhållningssätt. Kategorin 

omfattas av anpassning och verklighetsflykt, förnekelse och hopp och att stanna eller 

inte för barnens skull. 
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Anpassning och verklighetsflykt 

Alla kvinnor i studierna utformade strategier för att överleva och hantera den 

livssituation som de befann sig i. Dessa metoder liknade ofta varandra och var starkt 

sammanflätade med såväl yttre- som inre styrka (Hayati et al. 2013; Yuen Loke, Lan, 

Wan och Hayter, 2012; Madzimbalale och Khoza, 2010; Thupayagale-Tshweneagae 

och Seloilwe, 2010; Queen, Brackley och Williams, 2009; Magnussen, Amundson och 

Smith, 2008; Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005; Buchbinder och 

Winterstein, 2003; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). Dessa 

hanteringsstrategier kunde te sig i uttryck att kvinnorna ändrade hela sin 

personlighet för att göra den våldsutövande mannen nöjd och på så sätt fördröja eller 

undvika att bli utsatt för våldshandlingar (Queen, Brackley och Williams, 2009; 

Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). I en studie beskrev kvinnorna att den 

bästa strategin för att undvika att bli utsatt för våldshandlingar var att glömma sitt 

gamla jag och inta en annan roll som var mindre provocerande i mannens ögon 

(Queen, Brackley och Williams, 2009). Andra berättade att de skapade fantasier om 

lyckliga slut för att undvika att tänka på den verklighet som de egentligen levde i. 

Denna verklighetsflykt innefattade ofta drömmar om frihet och många ansåg att 

denna frihet endast kunde uppnås genom sin egen eller mannens död (Yuen Loke, 

Lan, Wan och Hayter, 2012; Magnussen, Amundson och Smith, 2008; Flinck, 

Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005; Buchbinder och Winterstein, 2003). I en studie 

uppgav en kvinna att hon ville skada sin make så att hon hamnade i fängelse och på 

så sätt blev fri från misshandeln (Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012). De olika 

strategierna ledde i de flesta fallen till att kvinnorna blev tillbakadragna, tysta, 

undergivna och ignoranta gentemot mannens beteende (Hayati et al. 2013). Vissa 

kvinnor såg sig själva som hjältinnor, detta grundat på deras förmåga att överleva och 

övervinna det lidande som de utsattes för, medan andra hade en mer negativ och 

ironisk självuppfattning och såg sig själva som dårar som valde att stanna i det 

våldsamma förhållandet (Buchbinder och Winterstein, 2003). 

 

Förnekelse och hopp 

I en studie av Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter(2012) visade resultatet att de 

våldsutsatta kvinnorna såg våldet som tillfälliga händelser som männen inte hade 

kontroll över och att våldet ofta var situationsanpassat. De valde därför att förbise 
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händelserna i hopp om att det inte skulle hände igen. Två studier visade att 

kvinnorna ansåg att mannen innerst inne var god och de trodde därför att han en dag 

skulle återgälda dem genom att vara mer kärleksfull och visa dem respekt 

(Thupayagale-Tshweneagae och Seloilwe, 2010; Buchbinder och Winterstein, 2003). 

I relationerna förekom det perioder av fysiskt våld som svärtade förhållande, efter 

dessa perioder antog mannen en kärleksfull och älskvärd personlighet och detta ingav 

hopp om ett förändrat beteende (Madzimbalale och Khoza 2010). 

 

Bortsett från episoder av våld beskrevs äktenskapen som passionerade och kvinnorna 

berättade att männen var deras bästa vänner. Kvinnorna menade att kärleken till den 

våldsutövande mannen var en anledning till varför de stannade kvar i det destruktiva 

förhållandet (Madzimbalale och Khoza, 2010; Queen, Brackley och Williams, 2009; 

Magnussen, Amundson, och Smith, 2008). En kvinna beskrev att hon i 25 år försökt 

rädda äktenskapet för att hon fortfarande var förälskad i den man hon en gång gift sig 

med . En del kvinnor trodde att kärleken var så stark, att med tidens hjälp skulle 

männen börja respektera dem och att våldet då skulle ebba ut (Thupayagale-

Tshweneagae och Seloilwe, 2010; Queen, Brackley och Williams, 2009). 

 

Att stanna kvar eller inte för barnens skull 

Många av de våldsamma äktenskapen varade länge och flertalet av de intervjuade 

kvinnorna uppgav att de inte lämnade relationen på grund av barnen (Hayati, 

Eriksson, Hakimi, Högberg och Emmelin, 2013; Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 

2012; Thupayagale-Tshweneagae och Seloilwe, 2010; Magnussen, Amundson och 

Smith, 2008; Buchbinder och Winterstein, 2003; Taylor, Magnussen och Amundson, 

2001). Mödrarna kände att de hade ett stort ansvar gentemot barnen att äktenskapet 

skulle fungera och kvinnorna ville inte vara de som var ansvariga för att barnen skulle 

leva med skilda föräldrar (Hayati et al. 2013; Thupayagale-Tshweneagae och 

Seloilwe, 2010). Studier visade att kvinnorna var totalt hängivna rollen som mamma 

och att detta rättfärdigade det lidandet som våldet orsakade. En kvinna beskrev att 

oron över att barnen skulle komma till skada ledde till att hon åtsidosatte sin egen 

säkerhet och riskerade den egna överlevnaden. Kvinnorna uttryckte en rädsla för vad 

som skulle kunna hända barnen om de lämnades ensamma med den våldsutövande 

maken. Denna rädsla var så djupt rotad att kvinnorna ansåg att de inte gavs något 

annat val än att stanna i ett hem präglat av våldshändelser (Hayati et al. 2013; Hsieh, 
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Feng och Shu, 2009; Magnussen, Amundson och Smith, 2008; Buchbinder och 

Winterstein, 2003; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001). Barnen kunde även 

fungera som en motivation för att lämna misshandeln och kvinnorna kände att det 

var deras skyldighet att låta barnen växa upp i en trygg tillvaro (Hayati et al. 2013). 

Vissa kvinnor menade att moderskapet innebar ett ansvar att fungera som barnens 

trygghet och säkerhet och att detta innefattade åsidosättandet av de egna behoven. 

När barnen växte upp och lämnade barndomshemmet jämförde kvinnorna drömmen 

om det perfekta familjelivet med verkligheten och de lämnades då med en känsla av 

misslyckande (Buchbinder och Winterstein, 2003). 

 

Stöd och brist på stöd 

Litteraturstudien visade på stödet och bristen av stöd och hur det påverkade de 

våldsutsatta kvinnorna i deras hjälpsökandeprocess. Kategorin omfattas av hinder att 

söka stöd, det stärkande stödet och bristen på stöd.  

 

Hinder att söka stöd 

Att söka hjälp från utomstående var ingen självklarhet för de våldsutsatta kvinnorna 

då de förmodade att detta skulle intensifiera våldet om mannen fick reda på 

hjälpsökandet. Våld i en nära relation ansågs även vara en privat angelägenhet och 

kvinnorna skämdes för att avslöja vad som pågick inom hemmets väggar (Yuen Loke, 

Lan, Wan och Hayter, 2012). De vågade inte heller söka hjälp för de antog att 

samhället skulle se ner på dem och kvinnorna uttryckte en rädsla för att bli utsatta för 

skvaller (Hsieh, Feng och Shu, 2009). I en studie beskrev en kvinna att trots att hon 

levde i stor skräck ville hon inte rapportera våldshändelserna för att skydda sin 

partner (Magnussen, Amundson och Smith, 2008). 

 

Det stärkande stödet 

För att gå vidare i livet menade de våldsutsatta kvinnorna att de behövde ett bra stöd 

från främst familj och vänner. Vidare kunde både professionella (polis, socialtjänst 

och vården) och ideella aktörer (härbärgen och kvinnocentrum) ses som bra 

stöttepelare (Hayati et al. 2013; Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005). I en 

studie beskrev kvinnorna att hjälpen som gavs från professionella och ideella aktörer 

gav det stöd som de behövde för att bygga upp det trasiga självförtroendet och 

självkänslan som männen hade brutit ned. Den återfunna inre styrkan gav kraft att ta 
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beslutet att lämna den våldsutövande maken. Vidare uttryckte kvinnorna en lättnad 

när de beslutade att berätta om sina mörka hemligheter för närstående och 

avslöjandet genererade i sin tur ett ökat stöd och en ökad förståelse från omgivningen 

(Hayati et al. 2013). Tillgången till en långvarig konfidentiell vårdkontakt upplevdes 

som positivt. De misshandlade kvinnorna uttryckte att dessa kontakter kunde bidra 

med en medvetenhet om den situation de befann sig i med hjälp av nya infallsvinklar. 

Vägen ut ur det våldsutövande förhållandet främjades genom goda relationer, tron på 

högre makter, fritidsaktiviteter, och uppskattning på arbetsplatsen. Omgivningens 

stöd gav kvinnorna en befrielse från deras skuldkänslor och i och med detta stärktes 

deras självförtroende och de återfann sin inre styrka (Flinck, Paavilainen och Åstedt-

Kurki, 2005).  

 

Bristen på stöd 

Långt ifrån alla studiedeltagarna fann omgivningen som ett gott stöd. Kvinnorna 

beskrev att de trodde att vårdpersonalen skulle vara öppna, icke-dömande och de 

som initierade att prata om våld i en nära relation men att verkligheten inte var 

överensstämmande (Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005). De personer, 

(familj, vänner, vårdpersonal och polismyndigheter) som kvinnorna valde att blotta 

sina erfarenheter för hade en tendens att minimalisera problemen och försökte ofta 

att inte ens beröra ämnet. Denna ignorans sargade kvinnornas redan trasiga 

självkänsla vilket medförde att kvinnorna gav upp hoppet om att ta sig ur det 

våldsamma förhållandet (Hayati et al. 2013; Yuen Loke, Lan, Wan och Hayter, 2012; 

Magnussen, Amundson, och Smith, 2008; Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki, 

2005; Taylor, Magnussen och Amundson, 2001).  

 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa kvinnors erfarenheter av att vara 

utsatta för våld i en nära relation. Huvudresultaten visade att uppfostran och 

samhällets normer är betydande både för hur kvinnor upplever våldet och hur detta 

påverkade deras självbild när de försökte bryta sig ur den våldsamma relationen. 

Denna litteraturstudie kan ge en bild av hur våldsutsatta kvinnorna levde ett liv 

kantat av maktutövning och kränkning som kunde resultera i att kvinnan förlorade 

tron på sig själv. Dessa nedbrytande relationer tvingade kvinnan att normalisera 

våldet och anpassa sig för att behaga den våldsutövande mannen. De kvinnor som 
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lyckades lämna det destruktiva förhållandet belyste vikten av signifikanta andra och 

professionellas stöd. Resultaten visade även att samhällets misstro och negligerande 

av kvinnans berättelse bidrog till en förminskad tillit till myndigheter och vården. 

  

Mycket har hänt sedan år 1864 då det stiftades en lag i Sverige som gjorde det olagligt 

för en man att utöva våld gentemot den kvinna han levde i en relation med (Eliasson, 

2008, ss. 47-51). Under senare år har våld mot kvinnor uppmärksammats och skapat 

en större medvetenhet i samhället men trots detta finns det många kunskapsluckor 

att fylla.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att de våldsutsatta kvinnornas uppväxtförhållande 

och uppfostran var bidragande faktorer till att de fallit offer för våld i en nära 

relation. Dessa kvinnor levde efter inpräntade normer och värderingar om hur en god 

hustru och mor ska vara och detta utgjorde ett hinder när det kom till att lämna det 

destruktiva förhållandet som de levde i. Liknande resultat kan ses i en studie gjord av 

Lutenbacher, Cohen och Mitzel (2003) där kvinnorna berättade att hälso- och 

sjukvården ofta tenderade att visa liten förståelse för hur uppväxten påverkat deras 

våldsrelationer.  

 

Som en central del av denna litteraturstudies resultat kan man förstå att våld mot 

kvinnor ofta handlade om ett maktutövande där internaliserade normer om 

könsroller hade stor betydelse. Johnsson – Latham (2008)  menar att denna 

könsmaktordning kan innebära att mannen anses vara överordnad kvinnan och att se 

en förklaring till våldet utifrån denna teori är att göra mannen fri från skuld som en 

våldsutövande individ. Här kan argumentet ses att mannen bara lever upp till de 

ställda förväntningarna från samhället att mannen ska vara överordnad kvinnan och 

att han därigenom också skall ses som ett offer. Mäns våldsutövande kan inte enbart 

förklaras som ett avvikande socialt, kulturellt eller individuellt beteende utan att 

detta samspelar med en könsmaktförståelse som har sina rötter långt tillbaka i 

historien (ss. 25-32). Detta styrks i en svensk utredning (Utredningen om 

kvinnofridsuppdragen 2004, ss. 47-67). En reflektion är att det är viktigt att se 

våldsutövarna som individer och inte bara som delar formade av ett strukturellt 

samhälle. För att förändra den nuvarande samhällssynen på kvinnor som det svagare 
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könet och mannen som dominant, krävs det att dessa individer tar ansvar för sina 

handlingar och inte ses som offer för rådande normer. 

 

Litteraturstudien visade att flertalet av de våldutsatta kvinnorna menade att männen 

använde sig av pengar som ett maktmedel. Ofta begränsades kvinnornas ekonomiska 

friheter i en sådan utsträckning att de upplevde sig som omyndigförklarade av sina 

män. De kvinnor som trots allt hade en egen inkomst var inte berättigad att förvalta 

den själv och var därför tvungna att fråga mannen om allt som rörde pengar vilket 

skapade ett beroendeförhållande. Följaktligen kan detta maktberoende generera 

negativa konsekvenser för omvårdnaden för de våldsutsatta kvinnorna. Detta 

eftersom de ekonomiska begränsningarna kan medföra att kvinnorna inte har 

möjlighet att färdas till sjukhus eller råd att uppsöka vård. Detta stöds i en 

avhandling från 2002 där författaren menade att viljan att tillfredsställa andra 

människor kan innebära en inskränkt frihet som i sin tur generar skam och 

skuldkänslor (Strandberg, 2002, ss. 44-50).  

 

Att dagligen bli utsatt för våld i olika former resulterade i ett nedbrytande av de 

utsatta kvinnornas personlighet och självförtroende. I de flesta studieresultaten 

framkom det att dessa kvinnor ständigt upplevde känslor av enorm rädsla, förtvivlan, 

skuld, hopplöshet, otrygghet och några kvinnor beskrev även fruktan för sitt liv. 

Dessa resultat stöds av tidigare forskning som beskriver att kvinnorna upplevde att 

våldet påverkade deras totala hälsa på ett negativt och destruktivt sätt (Thomas, 

Joshi, Wittenberg och McCloskey, 2008). 

 

Litteraturstudien visade att alla hade sina individuella hanteringsstrategier för att 

uthärda den våldsamma vardagen. Genomgående kan man dock se tydliga mönster i 

resultaten som pekar på att misshandlade kvinnor ofta gav upp det egna jaget och 

förkastade sina värderingar för att undvika att bli slagen, hånad eller utnyttjad. 

Denna uppoffring medförde att kvinnorna uttryckte en förlorad identitet och att de 

inte längre visste vem de var och vad de stod för. Denna vacklande tilltro till den egna 

personen och rätten till att vara densamma kan lämna kvinnorna i en underminerad 

position. Forskning tyder på att användningen av passiva eller undvikande strategier 

för att hantera våld i en nära relation bidrar till utvecklingen av depressiva symtom 

och andra psykiska svårigheter (Griffing, Lewis, Chu,  Sage,  Jospitre, Madry och 
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Primm, 2006). Vidare resultat i denna litteraturstudie visar att de kvinnor som var 

mödrar ofta menade att de stannade kvar i det destruktiva förhållandet för barnens 

skull men även att ansvaret för att ge barnen en trygg uppväxt kunde fungera som en 

motivation för att bryta med den våldsutövande maken.  

 

De kvinnor som lever med våld i en nära relation upplevde sig själva som totalt 

isolerade från omvärlden och dessa kvinnor led av ett svårt sargat självförtroende och 

ofta med en förvrängd självbild (Beaulaurier, Seff, Newman och Dunlop, 2005). 

Litteraturstudien visade att de våldsutsatta kvinnorna upplevde att deras 

livserfarenheter inte togs på allvar av omgivningen och att vårdpersonal ofta valde att 

inte tala om det uppenbara skadornas uppkomst. De kvinnor som vågade berätta för 

utomstående om de hemska upplevelserna kunde mötas av misstro och kvinnorna 

blev skuldbelagda för det inträffade. Omgivningens brist på ett förstående och 

empatiskt bemötande resulterade i att de redan nedbrutna kvinnorna drogs ännu 

längre in i sina skal och de lämnades med en känsla av total ensamhet och 

hopplöshet. Dessa resultat stöds av tidigare forskning som beskriver att våldsutsatta 

kvinnor ofta tenderar att ofta ha negativa erfarenheter av vårdbemötandet (Bacchus, 

Mezey och Bewley, 2003; Humphreys och Thiara, 2003; Lutenbacher, Cohen och 

Mitzel, 2003; Peckover, 2003; Rodriguez, Craig, Mooney och Bauer, 1998). 

Litteraturstudien visar att när vårdmötet skedde fördomsfritt och bekräftande gavs 

kvinnorna styrkan att hitta vägen ut ur det destruktiva förhållandet. Tidigare 

forskning visar att vårdpersonal ofta kan hjälpa kvinnorna att bygga upp det 

nedbrutna självförtroendet samt befria kvinnorna från skuld (Nemoto, Rodriguez och 

Mkandawire-Valhmu, 2008). Detta styrks med en studie som visade att ett icke-

dömande vårdbemötande främjar en positiv relation och ger därigenom våldsutsatta 

kvinnor ett befriande från skuld (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy och Taylor, 

2011).  

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie har sammanställt kvalitativa studier för att belysa kvinnors 

erfarenheter av att leva med våld i en nära relation. En fördel med att använda sig av 

en kvalitativ metod är att studien skapar en djupare förståelse grundad på 

innehållsrika intervjustudier utifrån kvinnors egna beskrivningar av just deras 

situation. Forsberg och Wengström (2013) styrker detta och belyser att värdet av att 
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använda sig av en kvalitativ metod är att det skapas en bra helhetsbild av det valda 

forskningsområdet då metodens syfte är att förstå och förklara fenomen, upplevelser 

och erfarenheter (ss. 53-57). Människors upplevelser går inte att beskriva med 

numeriska värden och statistik och eftersom studiens syfte var att få en närmare 

inblick i våldsutsatta kvinnors liv valdes därför en kvalitativ ansats till denna 

litteraturstudie. Vidare skriver Forsberg och Wengström (2013) att en nackdel med 

en kvalitativ forskningsmetod kan vara att man grundar resultatet på ett litet urval av 

intervjupersoner och att detta kan innebära att resultatet inte kan generaliseras som 

vid användning av en kvantitativ metod (s. 140).  

 

Resultatet i denna litteraturstudie är baserat på studier som är genomförda i Java, 

Kina, Sydafrika, USA, Taiwan, Kanada, Finland, Israel och Hawaii. Sverige är i många 

avseenden ett välfärdsland med en hälso- och sjukvårdspolitik som är värd att 

eftersträva i mindre utvecklade länder. Hur sjukvården finansieras påverkar dess 

tillgänglighet för invånarna och även patienternas bemötande kan påverkas av dessa 

förutsättningar. Trots stora finansiära skillnader mellan olika länder finns 

förhoppningen att denna litteraturstudies resultat går att tillämpa i Sverige eftersom 

resultatet visade att erfarenheter av att leva som en våldsutsatt individ genomgående 

visade sig likartade oavsett var i världen våldet genomlidits. Dessa resultat går att 

överföra oavsett sexuell läggning eller kön eftersom våld i en nära relation ofta 

handlar om ett maktutövande som får allvarliga konsekvenser för den drabbade 

individen. Genom att sammanställa 11 internationella kvalitativa studier kan en bild 

ges av hur kvinnor från olika länder beskriver våld i en nära relation. 

 

De studier som låg till grund för denna litteraturstudie valdes utifrån titel och 

abstrakt. Om en studie var av intresse granskades den och om den sedan matchade 

syftet lades den till i urvalet. På grund av detta tillvägagångssätt kan artiklar med 

värdefullt resultat ha förbisetts. För att få ett så aktuellt resultat som möjligt 

eftersöktes endast kvalitativa studier publicerade från år 2000 och framåt. För att 

begränsa denna litteraturstudies omfattning valdes endast studier vars erfarenheter 

beskrevs av de våldsutsatta kvinnorna. Det finns många studier baserade på gravida 

kvinnors upplevelser av att leva med våld i en nära relation, dessa studier 

exkluderades för att inte få ett för brett urval. Vidare utfördes sökningar i Libris och 



        
 

19 

 

Primo, biblioteksdatabaser, för att finna relevant litteratur som motsvarade det 

ställda syftet.  

  

Som analysmetod valdes innehållsanalys som enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Den kännetecknas av att forskaren arbetar systematiskt och stegvis för att dela in 

data och på så sätt blir det enklare att identifiera olika kategorier och underkategorier 

(s. 151). Denna metod har varit till stor hjälp och underlättat arbetet vid analysen av 

studiernas resultat.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Forsberg och Wengström (2013) skriver att de förväntade forskningsresultatens 

vinster alltid ska vägas mot kravet att skydda studiedeltagarna och därför ska dessa 

individers välbefinnande och säkerhet tas i beaktning. Detta sker genom att innan 

studien tar form skickas en ansökan om etiskt tillstånd till en etisk kommitté (s.145).   

År 2004 anslogs en lag (2003:460) om etikprövning gällande forskning som avser 

människor. Denna lag innebär att principerna om frivillighet, tystnadsplikt och 

samtycke skall uppfyllas (CODEX, 2013). I denna litteraturstudie är det särskilt 

viktigt att dessa krav uppfylls eftersom kvinnorna levde i en utsatt och osäker 

position. Att intervjuas som en våldsutsatt kvinna kan väcka starka känslor vilka kan 

upplevas som traumatiska, då dessa våldshändelser repeteras och genomlevs 

ytterligare en gång. En del kvinnor i valda studier har dock uttryckt att samtalen 

känns befriande och att intervjuerna har fungerat som ett sätt att bearbeta det 

inträffade. Alla artiklar i denna litteraturstudie är etiskt granskade och godkända av 

en etisk kommitté och god information om studiens avsikter har givits till 

studiedeltagarna. Flera artikelförfattare har även beskrivit att det funnits en 

beredskap att ge personligt stöd och hjälp till de utsatta kvinnorna i de fall där 

trauma har upplevts.  Författarnas etiska ansvar har varit att beskriva studiernas 

resultat så korrekt som möjligt. Allt resultat som varit relevant mot syftet har 

redovisats noggrant och systematiskt efter bästa förmåga. 

 

BETYDELSE FÖR OMVÅRDNAD OCH SLUTSATSER 

 

Vårdpersonal kan vara den första att komma i kontakt med våldsutsatta kvinnor och 

hälso- och sjukvård kan därmed ges den unika möjligheten att hjälpa dessa kvinnor 
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ut ur ett liv präglat av olika former av misshandel samt lyfta problematiken till ytan. 

Våld mot kvinnor kan aldrig någonsin accepteras oavsett i vilken form den 

presenteras och en ökad medvetenhet om våldets komplexitet kan ge ett ökat 

civilkurage att ifrågasätta de fall där misstanke om våld i en nära relation 

förekommer.  

 

För att en våldsutsatt kvinna ska berätta om sina, ofta traumatiska, upplevelser krävs 

det en stor tillit till den mottagande parten och det är viktigt att komma ihåg att de 

misshandlade kvinnorna fallit offer för skador som tar lång tid att reparera (Tower, 

2007). Litteraturstudiens resultat pekar mot att kvinnornas berättelser och 

beslutsfattande kan ta lång tid och därför bör hälso- och sjukvårdspersonal närma sig 

dessa kvinnor med tålamod och förståelse. Av vad som framgått präglar händelser i 

barndomen oss till de individerna vi är idag och genom att påminnas om kvinnornas 

ursprung kan en ökad förståelse skapas hos vårdpersonal och detta kan påverka hur 

dessa kvinnor bemöts. Ingen kan tvinga en våldsutsatt kvinna att ta sig ur ett 

destruktivt förhållande men vi som medmänniskor och som vårdpersonal har ett 

ansvar och en skyldighet att fördomslöst stötta och bekräfta dessa kvinnor. Genom 

att möta dessa kvinnor med respekt och tillit kan vårdpersonal bli en viktig del i att 

bygga upp det sargade självförtroendet och bidra till att dessa kvinnor blir befriade 

från sina skuldkänslor. Om hälso- och sjukvård felaktigt använder sin makt att 

påverka en persons liv genom att förbise de våldsutsatta kvinnorna, kan känslor av 

misslyckande förstärkas och tilliten till vården fallerar (jfr Gasser, 2008). 

 

I vårdmötet kan tydligt konsekvenserna av det fysiska våldet åskådliggöras i form av 

kroppsliga skador. Här ligger tyngden i att vårdpersonal inte bara behandlar de 

synliga skadorna som medicinska problem utan att det även finns en medvetenhet 

om det djupa psykiska såren som ofta drabbar kvinnorna. Offer för våld i en nära 

relation som uppsöker vård till följd av skador ger hälso- och sjukvården en chans att 

ingripa och med detta finns förhoppningen att kvinnorna blir sedda och att 

mörkertalen minskar. Eftersom våldets konsekvenser är så allvarliga, både på 

samhälls- och på individnivå, kan flera fördelar framkomma av att våld i nära 

relationer uppmärksammas. Dessa förväntade vinster förutsätter att personalen inom 

hälso- och sjukvård vågar ställa frågor om detta tabubelagda ämne (jfr Breiding, 

Black och Ryan, 2008,).  
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Förutsättningarna för ett kunna bistå de våldsutsatta kvinnorna med adekvat hjälp 

kräver att vårdpersonal har en medvetenhet om att våld i en nära relation reflekterar 

det gällande normerna gällande mannen och kvinnans roll i samhället.  Strävan efter 

ett jämnlikt samhälle medför att vårdpersonal inte kan bortse från det faktum att 

män och kvinnor inte behandlas lika samt de hinder och möjligheter som könet 

innebär. Denna medvetenhet medför att fördomarna om den stereotypiska 

våldsutövande mannen och den svaga kvinnan kan minimeras. När samhället ses ur 

ett genusperspektiv kan våld i nära relationer förebyggas och bekämpas (jfr Tower, 

Rowe och Wallis, 2012). 

 

Denna litteraturstudies mål är att fungera som en ögonöppnare för att öka förståelsen 

och kunskapen om våld i en nära relation, hur den lämnar konsekvenser som drabbar 

både individen och samhällen på lokala så väl som globala nivåer. Denna ökade 

kunskap kan förhoppningsvis leda till en djupare förståelse om dynamiken hur det är 

att leva med våld i en nära relation. I den bästa av världar kan denna kunskap lyfta 

fram de utsatta kvinnorna och deras historia och resultatet av detta kan generera att 

mörkertalen minskar och att kvinnorna för någon form av upprättelse. Följaktligen 

menar vi att den misshandlade kvinnan inte bara påverkas av våldet i sig utan också 

av bemötande inom hälso- och sjukvården.  
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djupintervjuer som 
varade mellan 1-1,5 
timme, genomfördes. 
Intervjuerna fokuserade 
på kvinnans levde 
erfarenhet av att leva 
med våld i hemmet och 
dess konsekvenser. 
 

 
Resultatet visade att alla kvinnor upplevde 
att våldet hade förstört det egna jaget. Den 
konstanta stressen som våldet innebar 
medförde en inre konflikt hos kvinnorna 
som kan liknas med en gummibands effekt 
där hanteringsstrategierna pendlar mellan 
att stanna kvar eller att fly. 
 
  

 
Ja. 

 
Yuen Loke, A, Lan, M, 
Wan, E, & Hayter, M 
 
The lived experience of 
women victims of 
intimate partner violence 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Kina, 2012 

 
Syftet med studien var att 
undersöka våldsutsatta 
kvinnors känslor och 
erfarenheter. 

 
Nio kvinnor från Hong 
Kong, Kina som var 
över 18 år och 
fortfarande levde med 
en våldsutövande man. 
Deltagandet var 
frivilligt. Kvinnor som 
uppvisade kognitiv 
svikt, psykisk sjukdom 
eller var fängslade var 
exkluderade ur studien. 
Bortfall redovisas ej. 

 
Kvalitativ metod med 
tematisk analysform 
med fokus på 
individuella 
tolkningar av levda 
erfarenheter utfördes. 
Semistrukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 40-90 minuter 
genomfördes och 
spelades in. 
 

 
Resultatet visade att offren lider av skam, 
låg självkänsla, depression och 
självmordstankar.  Våldshandlingarna 
leder till att kvinnorna känner förtvivlan, 
hjälplöshet och osäkerhet. En kluvenhet 
till att stanna kvar i det destruktiva 
förhållandet beskrivs. Erfarenheter av 
hjälpsökande och kvinnornas behov av 
hjälp lyfts fram. 
 

 
Ja. 



      
      
   
 

 

 

Författare, Titel, 
Tidsskrift, Land & 
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Syfte 
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Resultat 

 
Etiskt granskad 

 
Madzimbalale, F,  & 
Khoza, L 
 
Experiences of physical 
violence by women 
living with intimate 
partners 
 
Curationis  
 
Sydafrika, 2010 

 
Studiens syfte var att utforska 
och beskriva kvinnor i Vhembe 
regionens levda erfarenheter av 
våld i hemmet. 
 
 
 

 
Sju kvinnor i åldrarna 
31-53, som levde med 
en våldsutövande make 
eller fästman och 
bosatta i Vhembe 
regionen. Deltagarna i 
studien rekryterades 
från en traumaenhet. 
Bortfall redovisas ej. 
 
 

 
Kvalitativ metod med 
en fenomenologisk 
design. Tesch´s modell 
användes vid 
dataanalysen. 
Ostrukturerade 
djupintervjuer 
genomfördes och 
spelades in. 
 

 
Alla deltagare hade blivit utsatta för sådan 
typ av våld som resulterat i permanent 
deformation.  
 
Majoriteten av kvinnorna såg ett samband 
mellan våldsutbrotten och mannens 
påverkan av droger eller alkohol. 

 
Ja. 

 
Thupayagale-
Tshweneagae, G,  & 
Seloilwe, E 
 
Emotional violence 
among women in intimate 
relationships in Botswana 
 
Issues in Mental Health 
Nursing 
 
USA, 2010 
 

 
Syftet var att utforska 
kvinnornas levda erfarenheter 
av att leva med våld i hemmet. 

 
Tio kvinnor i åldrarna 
35-56 från Botswana.  
Inklutionskriterierna 
var att kvinnorna skulle 
ha levt minst tio år 
tillsammans med en 
våldsutövande make. 
De skulle varit patienter 
på sjukhuset där 
huvudförfattaren 
arbetar. Vidare skulle 
kvinnorna ha ett 
certifikat från en 
utländsk skola. De 
skulle även ha en 
formell anställning 
under studiens 
utformning. 
Deltagandet var 
frivilligt.  
Bortfall redovisas ej. 

 
En kvalitativ metod 
med fenomenologisk 
hermeneutisk 
inriktning. Omfattande 
intervjuer som varade 
mellan 1-2 timmar, en 
gång i veckan i sex 
månader genomfördes. 
Den inledande 
intervjun startade med 
att kvinnorna skulle 
berätta något om sitt 
liv. 

 
Känslomässig misshandel är varken 
kulturellt eller lagstadgat accepterat i 
Botswana och detta kan medföra hinder 
för att se den verkliga förekomsten av 
våldsbrott.  Depression och ångest är 
vanliga konsekvenser av våld i en nära 
relation. De deltagande kvinnorna uppgav 
att intervjuerna hade ett terapeutiskt 
värde. 
  
 

 
Ja. 
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Hsieh, H, Feng, J, & Shu, 
B 
 
The experiences of 
taiwanese women who 
have experienced 
domestic violence 
 
Joumal of Nursing 
Research 
 
Taiwan, 2009 

 
Syftet var att ge en ökad 
empatisk förståelse av 
våldsutsatta Taiwanesiska 
kvinnors erfarenheter. 

 
Åtta kvinnor i åldrarna 
24-55 rekryterades från 
ett hälsocenter som 
inriktade sig på att 
hjälpa och förebygga 
våld och sexuella 
övergrepp i södra 
Taiwan.  
Inklutionskriterierna 
var; kvinnor som var 
känslomässigt stabila 
och inte led av någon 
mental störning.  
Bortfall redovisas ej. 

 
En kvalitativ metod 
med beskrivande 
fenomenologisk design. 
Semistrukturerade 
intervjuer som varade 
mellan 60-90 minuter 
genomfördes och 
spelades in. 

 
Kvinnorna uttryckte nedstämdhet över sitt 
äktenskap och över känslan att leva i en 
otrygg miljö. De uppgav också att de led av 
ekonomiska svårigheter och svårigheter i 
att uthärda ett olyckligt liv. 

 
Ja. 

 
Queen, J, Brackley, M, & 
Williams, G 
 
Being emotionally 
abused: a 
phenomenological study 
of adult women’s 
experiences of 
emotionally abusive 
intimate partner 
relationships 
 
Issues in Mental Health 
Nursing 
 
USA, 2009 
 

 
Studiens syfte var att beskriva 
uppfattningar och definitioner 
av känslomässiga övergrepp 
genom kvinnornas egna ord. 
 

 
Femton kvinnor i 
åldrarna 19-60 från 
sydvästra USA deltog. 
Inklutionskriterierna 
var; kvinnor över 18 år 
som talade flytande 
engelska och som 
kunde redogöra för 
nuvarande eller tidigare 
känslomässig 
misshandel och att de 
kunde intervjuas 
enskilt. Under studiens 
genomförande skulle 
kvinnorna inte uppleva 
fysisk misshandel.  
Bortfall redovisas ej. 
 

 
En kvalitativ 
fenomenologisk metod 
med en kombination av 
deskriptiv 
hermeneutisk- och 
Diekelmann´s design 
användes. 
Ostrukturerade 
enskilda intervjuer som 
varade mellan 1,5-2 
timmar genomfördes 
och spelades in. 
Intervjuerna inleddes 
med frågan: ”hur är det 
att som kvinna leva 
med känslomässig 
misshandel av sin 
intima partner?” 

 
Resultatet visade att kvinnorna upplevde 
att en känslomässigt distanstagande 
partner var lika psykiskt påfrestande som 
ett öppet kränkande beteende. Kvinnornas 
övergreppserfarenheter sträckte sig över 
hela livsspannet och påverkade såväl den 
fysiska- och psykiska hälsan.  
 

 
Ja. 
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Magnussen, L, 
Amundson, M, & Smith, 
N 
 
Through the eyes of 
women: cultural insights 
into living as 
a battered woman in 
Hawaii 
 
Nursing and Health 
Sciences  
 
USA, 2008 

 
Syftet var att utforska livets 
mening enligt kvinnor som 
lever med våld i hemmet i 
Hawaii. 
 
 
 

 
Tio kvinnor i åldrarna 
26-54 och som bosatta i 
Hawaii rekryterades. 
Inklutionskriterierna 
var; kvinnor över 18 år 
som hade varit utsatt 
för våld i en nära 
relation och var villiga 
att tala om sin 
livssituation 
rekryterades.  
Bortfall redovisas ej. 
 

 
Kvalitativ metod med 
en fenomenologisk 
design. Colaizzi´s 
ananlysmetod 
användes. 
Djupintervjuer 
genomfördes och 
varade cirka en timme. 
Intervjuerna inleddes 
med att kvinnorna 
ombads att tala om sina 
livserfarenheter. 
 

 
Resultatet visar att i huvudsak var den 
individuella upplevelsen av våld 
densamma, oavsett kultur. Kvinnorna 
upplevde en känsla av att leva i misär, 
terror och sorg och att det inte fanns några 
lyckliga slut. 

 
Ja. 

 
Mason, R, Hyman, I, 
Berman, H, Guruge, S, 
Kanagaratnam, P, & 
Manuel, L 
 
“Violence is an 
international language” 
Tamil women’s 
perceptions of intimate 
partner violence 
 
Violence Against Women 
 
Kanada, 2008 

 
Syftet med denna studie var att 
undersöka på vilka sätt 
lankesiska tamilska kvinnor i 
Toronto förstår, definierar och 
vilka erfarenheter de har av 
våld i hemmet. 

 
Sextiotre kvinnor i 
åldrarna 18-64 och som 
var bosatta i Toronto 
rekryterades. 
Inklutionskriterien var 
att kvinnorna skulle ha 
levt med våld i en nära 
relation. 
Bortfall redovisas ej. 

 
Kvalitativ metod. Åtta 
fokusgrupper 
intervjuades under 4 
månader och varje 
intervju varade i 2 
timmar. Alla intervjuer 
spelades in. 
Innehållsanalys med 
data textanalys 
program. 

 
Resultatet tyder på att definitionen av våld 
i nära relationer inte var kulturellt 
specifikt. Kvinnorna definierade ”våld i en 
nära relation” som ett brett begrepp som 
innefattade olika former av tvång och 
kontroll.  
 
 

 
Ja. 
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Flinck, A, Paavilainen, E, 
& Åstedt-Kurki, P 
 
Survival of intimate 
partner violence as 
experienced by women 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Finland, 2005 

 
Studiens syfte var att beskriva 
kvinnors upplevelser, 
konsekvenser, hjälp och 
överlevnad av våld i hemmet. 
 
 
 
 

 
Sju kvinnor från 
Finland anmälde 
anonymt intresse att 
delta i studien 
Kvinnorna 
representerade alla 
samhällsklasser, yrken 
och åldersgrupper.  
Bortfall redovisas ej. 

 
Kvalitativ studie. Data 
insamlades under 2 
månader och varje 
ostrukturerad intervju 
varade mellan 1,5-2 
timmar. Induktiv 
innehållsanalys 
användes. 

 
Resultatet visar att kvinnorna hade 
tidigare misshandelserfarenheter i 
föräldrahemmet. Kvinnorna upplevde att 
både de och den våldsutövande partnern 
hade svaga identiteter och att deras ideal 
skiljde sig åt. Våldet uppstod vid 
oenigheter och kvinnorna försökte finna 
en balans i förhållandet. 
 

 
Ja. 

 
Buchbinder, E, & 
Winterstein, T 
 
“Like a wounded bird”: 
older battered women’s 
life experiences with 
intimate violence 
 
Journal of Elder Abuse & 
Neglect 
 
Israel, 2003 

 
Studiens syfte var att beskriva 
och analysera äldre kvinnors 
upplevelser av våld i nära 
relationer. 
 
 

 
Tjugo judiska kvinnor 
som var mellan 60-80 
år och bosatta i Israel 
rekryterades.  
Bortfall redovisas ej. 

 
Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod 
användes. 
Djupintervjuer som 
varade i 1,5-2 timmar 
genomfördes och 
spelades in. 
 

 
Resultatet visade att kvinnorna antingen 
såg sig själv som hjältinnor och/eller dårar 
och att de gjorde stora självuppoffringar 
för andra familjemedlemmar. Vidare 
uppgav kvinnorna en känsla av att vara 
förlorade i tiden mellan ett smärtsamt 
förflutet och en fälla-liknande framtid. 

 
Ja. 
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Taylor, W, Magnussen, L, 
& Amundson, M 
 
The lived experience of 
battered women 
 
Violence Against Women 
 
Hawaii, 2001 
 

 
Studiens syfte var att beskriva 
den levda erfarenheten av våld i 
en nära relation hos 
multietniska kvinnor i Hawaii.  

 
Tolv engelsktalande 
kvinnor i åldrar mellan 
28-45 från Hawaii som 
någon gång utsatts för 
våld i en nära relation.  
 
Bortfall redovisas ej. 

 
Kvalitativ metod med 
en beskrivande 
fenomenologisk 
analysmetod användes. 
Ostrukturerade 
intervjuer som varade 
1-1,5 timme 
genomfördes och 
spelades in.  
Intervjuerna inleddes 
med frågan: ”beskriv 
dina erfarenheter av att 
leva som en kvinna med 
våld i en nära relation”. 

 
Resultatet visar att i huvudsak var den 
individuella upplevelsen av våld 
densamma, oavsett kultur. Kvinnorna lade 
stor vikt vid att ses som individer i ett 
större sammanhang än bara som 
våldsutsatta kvinnor. Vidare identifierade 
kvinnorna en brytpunkt i livet då 
våldshandlingarna var oåterkalleliga och 
konsekvenshanteringen kring dessa. 
 
 
  

 
Ja. 


