
 

 

 
 

  

KVINNORS UPPLEVELSER AV 
OMVÅRDNAD EFTER ATT HA 
BLIVIT UTSATTA FÖR VÅLD I 
NÄRA RELATIONER 

En litteraturöversikt 

WOMEN'S EXPERIENCES OF 
NURSING AFTER BEING 
EXPOSED TO VIOLENCE IN 
CLOSE RELATIONSHIPS 

A literature review 

Examensarbete inom huvudområdet omvårdnad 
Grundnivå  
15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2019 
 
 
Författare:  Alexander Johansson 

Evelina Stjerndorff 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 

Titel:  Kvinnors upplevelser av omvårdnaden efter att ha blivit utsatta för våld i 
nära relationer 
 
Författare:  Johansson, Alexander; Stjerndorff, Evelina 
 
Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde 
 
Program/kurs: Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad, OM525G, 15 hp 
 
Handledare:  Nordblom, Ann-Katrin 
 
Examinator: Westin, Lars 
 
Sidor: 21 
 
Nyckelord: Kvinnor, omvårdnad, våld i nära relationer, vårdpersonal, upplevelser 
 

___________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och skapar ett 
lidande hos de utsatta på flera plan och dessa kvinnor är i särskilt behov av stöd. 
Vårdpersonal har en viktig roll i att möta dessa kvinnor, där hela människan måste tas i 
beaktande. Kunskapsbrist och organisatoriska brister försvårar mötet med kvinnor som blivit 
utsatta för våld. Syfte: Beskriva hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 
upplevde omvårdnaden från vårdpersonalen. Metod: Litteraturöversikt där elva kvalitativa 
artiklar analyserades. Resultat: I resultatet framkommer det fyra huvudteman och två 
subteman. (1) Vårdpersonalens attityder och bemötande; vikten av tid, utsatt patientgrupp. 
(2) Betydelsen av att vårdpersonal frågar om våld. (3) Fokus på symtom. (4) Upplevelser av 
stöd och hjälp. Konklusion: Vårdpersonal behöver mer utbildning, tydliga riktlinjer och 
stöd/handledning från arbetsplatsen. Relationen mellan vårdpersonal och den utsatta kvinnan 
behöver präglas av en trygg miljö, tillit och medmänsklighet. 
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___________________________________________________________________________ 

Background: Violence against women is a major public health problem and creates a 
suffering on several levels and these women are in particular need of support. Healthcare 
professionals have an important role in meeting these women, where the whole person must 
be considered. Lack of knowledge and organizational shortcomings complicate the 
encounter with women who have been exposed to violence. Aim: The aim of this study was 
to describe women’s experiences of care whom been a victim of violence in close 
relationship. Method: Literature review where eleven qualitative articles were analyzed.  
Result: The result shows four main themes and two sub-themes. (1) Attitudes and treatment 
of healthcare professionals; the importance of time, exposed patient group. (2) The 
importance of healthcare professionals asking about violence. (3) Focus on symptoms. (4) 
Experiences of support and help. Conclusion: Healthcare professionals need more 
education, clear guidelines and support/supervision from the workplace. The relationship 
between healthcare professionals and the women needs to be characterized by a safe 
environment, trust and compassion. 
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INLEDNING 

Våld är ett stort problem i samhället som orsakar både psykiskt och fysiskt lidande för de 
utsatta. Våld i nära relationer drabbar mestadels kvinnor och i de flesta fall är det en man 
som är förövaren, dessutom är våldet mot kvinnor oftare grövre och leder till negativa 
konsekvenser för den drabbade (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2009). Många av dessa 
kvinnor lider i det tysta utan stöd och hjälp från omgivningen. Trots att det är vanligt 
förekommande att kvinnor utsätts för våld, ses det som något tabubelagt som är svårt att 
prata om. Sjuksköterskor kommer möta kvinnor som blivit utsatta för våld oavsett arbete 
inom öppen- eller slutenvård. Det är viktigt att ha kunskap om våld i nära relationer och hur 
kvinnorna upplever sin situation, för att kunna ge den hjälp och stöttning dessa kvinnor 
behöver.  

BAKGRUND 

Våld i nära relationer följer ofta ett mönster av våldshandlingar som kan vara allt från subtila 
handlingar, men kan också sträcka sig så långt som till grova brott. Det finns olika typer av 
våld men det är vanligt att kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld förekommer 
(Socialstyrelsen, 2010). Våld i nära relationer innebär våld mellan närstående, det kan handla 
om både heterosexuella men också samkönade relationer eller andra släktrelationer (Brå, 
2009). Enligt Socialstyrelsen (2016) drabbas kvinnor i större utsträckning än män för våld i 
nära relationer, förövaren är även i de flesta fall en man. World Health Organisation [WHO] 
för fram hur våld mot kvinnor är ett globalt folkhälsoproblem och en inskränkning på 
kvinnors mänskliga rättigheter. WHO uppskattar att en av tre kvinnor över hela världen har 
upplevt någon form av fysiskt och/eller sexuellt våld av sin intima partner under sin livstid 
(WHO, 2017). Brå (2018) statistisk visar att kvinnor utsätts för grövre våld än män vilket 
leder till att de behöver söka sjukvård oftare. Merparten av de som utsätts för våld i nära 
relation polisanmäler inte händelsen. Vanligaste anledningarna till att kvinnan inte 
polisanmäler var för att situationen löstes på egen hand, eller helt enkelt sågs som en bagatell 
(Brå, 2018).  

Lidande 
 
Upplevelse av plats och mening i livet är viktigt för att känna hälsa och avsaknad av mening 
med livet kan bidra till lidande för människan (Ekeberg, 2015). Eriksson (1994) beskriver 
lidande som att våndas, att det är någonting ont som människan upplever. Varje människas 
lidande är unikt. En lidande människa försöker hitta ett svar på frågan varför, att hitta en 
mening med det och försöka förstå lidandet i förhållande till sitt liv.  

Kvinnor som utsätts för våld känner sig förtvivlade, hjälplösa och osäkra på att leva med en 
våldsam man. De känner sig hjälplösa för att de lever under samma tak som sin make och 
upplever ingen trygghet i sitt hem (Loke et al., 2012). Många kvinnor känner att de inte 
längre har en egen identitet eller autonomin att ta egna beslut (Francis et al., 2016). Kvinnor 
upplever att anhöriga och vänner inte förstår deras situation eller lidande. De vet inte heller 
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vilken annan hjälp det finns att få i samhället (Loke et al., 2012). När människan inte längre 
kan tillgodose de mest primära behov och begär krävs det att någon i hennes omgivning 
hjälper till utan att hon ska behöva be om hjälp. Att ingen ser eller förstår, att behöva be om 
hjälp för de mest basala behoven, att inte vara värdig som människa, är att lida. Det kan vara 
svårt att möta och förstå den lidande människan då varje persons lidande är individuellt och 
personen behöver bekräftelse på sin värdighet (Eriksson, 1994). 

Francis, Loxton och James (2016) för fram i sin studie att kvinnor upplever att de inte längre 
förtjänar kärlek, de klandrar sig själva för det våld de blir utsatta för. Kvinnor känner skam 
över att bli utsatta för våld i hemmet, de blåmärken och svullnader som uppkommer till följd 
av våldet gör att dem skäms över att vistas i sociala sammanhang (Francis et al., 2016). 
Kvinnor som blir utsatta för våld har symtom i form av depression, sömnsvårigheter, 
humörsvängningar, nedsatt aptit samt avsaknad av tillfredställelse med livet. Dessa kvinnor 
uttrycker att de inte kan se det positiva med livet och att livet inte har någon mening längre, 
många har självmordstankar på grund av det (Loke, Wan & Hayter, 2012). När lidandet blir 
så djupt att livskraften försvinner är det ett livslidande (Eriksson, 1994). Livslidande är det 
lidande människan upplever i samband med sin existens, självuppfattning och värdighet, då 
skapas lidande i förhållande till sociala förändringar i funktion och ställning (Ekebergh, 
2015). 

Hälsa och helhetssyn på människan 

Kvinnor som blir utsatta för våld upplever att deras fysiska och mentala hälsa påverkas 
negativt (Chuemchit, Chernkwanma, Somrongthong & Spitzer, 2018). Våld påverkar även 
kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa (WHO, 2017). Arman (2015) förklarar vikten av 
att se människan med en helhetssyn, att vara medveten om människans kropp, själ och ande 
samt att dessa enskilda enheter hör ihop. Det går inte att bara se till en av dessa enheter, då 
reduceras människan och förståelsen för människans lidande och hälsa kan inte uppnås.  

Kvinnor utsätts för olika typer av övergrepp som emotionell misshandel och hot, isolering 
från andra, kontrollerad ekonomi, hot och våld mot familjer och barn samt sexuellt tvång 
(Bostock, Plumpton & Pratt, 2009). Arman (2015) för fram hur det fysiskt påtagliga, 
psykiskt upplevda, det kroppsliga och att det själsliga hela tiden samspelar med varandra hos 
människan. Vidare beskriver Bostock et al. (2009) hur våldet påverkar andra områden i livet, 
som deras långsiktiga mentala hälsa och välbefinnande, sociala nätverk och aktiviteter samt 
förtroendet till andra människor. Enligt Arman (2015) måste människan ses med en 
helhetssyn annars riskerar människan att bli förminskad eller känna sig osedd.  

Olika behov av stöd 

Svensk MeSH definierar socialt stöd som hjälp och uppmuntran till individer med fysiska 
eller psykiska besvär för att de ska klara av sin situation bättre. Socialt stöd kan beskrivas 
som informellt när stödet ges av vänner och närstående eller formellt socialt stöd genom 
olika organisationer eller grupper (Karolinska institutet, 2018). Det finns också skillnader 
mellan socialt stöd och professionellt stöd. Socialt stöd innebär hur individerna är en del av 
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ett naturligt sammanhang och relationen bygger på ett ömsesidigt beroende med 
överensstämmande förväntningar. Professionellt stöd kännetecknas av en relation mellan 
den professionella och patienten som är byggd på särskilda roller och dess förväntningar. 
Stödet som efterfrågas och stödet som ges ligger inom ramarna för den professionellas 
yrkesområde (Hupcey & Morse, 1997).  

De kvinnor som drabbats av relationsvåld uppger hur de varit i behov av stöd som inte funnits 
att tillgå, fyra av fem har inte heller blivit erbjudna någon vidare hjälp från exempelvis en 
kvinnojour eller brottsofferjour (Brå, 2009). Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relation upplever att de har mycket lägre socialt stöd från vänner, familjemedlemmar och 
partnern jämfört med kvinnor som inte blivit utsatta. (Vamegi, Amir Ali Akbari, Alavi Majd, 
Sajedi & Sajjadi, 2018). Kvinnor som blivit utsatta för våld men som har socialt stöd och får 
den stöttning de behöver, har minskad risk för dålig fysisk och psykisk hälsa, ångest, 
depression, posttraumatiskt stressyndrom och självmordstankar (Coker et al., 2002). När 
relationen mellan den professionella och patienten utvecklas kan stödet ges på en mer 
personlig nivå, den professionella kan då bli en viktig del av patientens stödjande nätverk 
och bidra med ett socialt stöd (Hupcey & Morse, 1997).  

Sjuksköterskans professionella yrkesansvar 

Enligt ICN:s etiska koder ska sjuksköterskan främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  Sjuksköterskan ansvarar för 
omvårdnaden runt patienten, vilket innefattar det vetenskapliga kunskapsområdet men också 
det patientnära arbetet. Vården ska ges med respekt för de mänskliga rättigheterna, integritet, 
autonomi och värdighet utefter en humanistisk människosyn. Vården ska prioriteras och 
utformas efter varje patients enskilda behov av omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017).  

Sjuksköterskan styrs av olika lagar, bland annat Hälso- och sjukvårdslagen där målet är en 
god vård till alla människor på lika villkor. Vården ska arbeta förebyggande men också 
utreda och behandla sjukdomar och skador (SFS 2017:30). Det finns olika lagar och 
författningar gällande våld i nära relationer. Vårdpersonal har möjlighet att bryta sekretessen 
och anmäla brott gällande mäns våld mot kvinnor om brottet kan ge minst ett års fängelse, 
även utan kvinnans samtycke (SFS 2009:400). Den typen av brott faller under allmänt åtal 
vilket innebär att polisen måste påbörja en utredning och inte behöver invänta kvinnans 
anmälan (Brå, 2000). Enligt kap. 8, 9§ i SOSFS (2014:4) ska vårdpersonal vid misstanke om 
våld och övergrepp mot vuxen av en närstående, fråga den utsatte i enrum om orsaker till 
symtom och tecken, kvarstår misstanke om våld eller övergrepp måste vårdpersonalen ta 
reda på om det finns barn i den vuxnes familj. Finns det barn i familjen ska en anmälan göras 
till socialtjänsten. Vidare ska vårdpersonalen ge information om möjlighet till vård och 
omvårdnad eller hänvisa till stöd från socialtjänsten och frivilligorganisationer. Den utsattes 
behov av såväl psykisk och fysisk vård ska tas i beaktande. Åtgärder, symtom och tecken 
som observerats ska dokumenteras i patientens journal.  
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Sjuksköterskor upplever en del hinder för att kunna vårda kvinnor som blir utsatta för våld 
(Guruge, 2012). I en studie med 130 deltagare är det endast 15 % av sjukvårdspersonalen 
som regelbundet frågar patienter om våld i hemmet och 27 % upplever att arbetsplatsen inte 
har tillräckligt med resurser inom ämnet (Nyame, Howard, Feder & Trevillion, 2013). 
Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med egen kunskap eller kompetens för att 
stödja dessa kvinnor. Det är svårt för sjuksköterskor att skapa tillit och en bra miljö till den 
utsatta kvinnan på grund av den höga arbetsbelastningen och bristen av tid (Guruge, 2012). 
En tillitsfull relation mellan sjuksköterska och patient skapar grunden för att en god 
omvårdnad ska kunna uppnås (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är också viktigt att 
skapa en miljö där den utsatta kvinnan känner att hon kan prata öppet om våldet (Bradbury-
Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014). Trots att sjuksköterskor upplever svårigheter, anser 
de att det är en del av deras ansvar att identifiera och hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld 
(Guruge, 2012).  

Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell och Hylander (2015) beskriver hur 
distriktssjuksköterskor upplevde en del faktorer som underlättande för att kunna fråga om 
våld i kvinnors relationer. Det var viktigt att kunna känna igen såväl fysiska som psykiska 
tecken på våld. Blåmärken men också låg självkänsla och psykosomatisk smärta sågs som 
uppenbara tecken på våld vilket orsakade misstankar och gjorde det lättare att fråga. Om det 
fanns formella riktlinjer som klargjorde hur de kunde fråga på ett lämpligt sätt men också 
vilka kvinnor de bör fråga och när, upplevde distriktssjuksköterskorna att det var lättare att 
fråga. De behövde känna sig förberedda, vilket de beskrev som att veta hur de skulle agera 
när kvinnorna berättade om sin situation men också hur de kunde ge kvinnorna vidare hjälp 
eller hänvisning. En annan viktig faktor var att det fanns tillit mellan distriktssjuksköterskan 
och kvinnan, den tilliten skapades genom att distriktssjuksköterskan visade intresse, 
lyssnade aktivt och ägnade sin fulla uppmärksamhet åt dem. En stödjande miljö där frågor 
om våld i nära relationer kunde diskuteras, underlättande för sjuksköterskan att ta upp frågan. 
En sådan miljö inkluderade stöd från kollegor men också professionell handledning 
(Sundborg et al., 2015). 

PROBLEMFORMULERING 

Våld i nära relationer är ett problem världen över och drabbar främst kvinnor. Kvinnor som 
blir utsatta för våld åsamkas ett lidande på flera plan och följderna av våldet påverkar hela 
människan. Deras långsiktiga hälsa, välbefinnande, sociala liv och relationer till andra 
människor påverkas negativt. Kvinnor som blivit utsatta för våld har ett särskilt behov av 
stöd. Det finns föreskrifter och lagar som vårdpersonal ska följa när det gäller att möta 
våldsutsatta kvinnor. Vårdpersonal upplever dock att de inte har tillräckligt med kunskap 
inom ämnet, de upplever även brister i verksamheten som hög arbetsbelastning och bristande 
resurser för att möta kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer. Det krävs mer kunskap 
om kvinnors upplevelser av omvårdnaden, utifrån den kunskapen kan vården formas efter 
kvinnors behov. 
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SYFTE 

Syftet är att beskriva hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer upplevde 
omvårdnaden från vårdpersonalen.  



6 

 

METOD 
Detta arbete är en litteraturöversikt där syftet var att samla vetenskaplig litteratur kring 
kvinnor hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer upplevde omvårdnaden. 
Enligt Friberg (2017a) innebär litteraturöversikt en kartläggning av kunskap för att öka 
förståelsen av det valda ämnet. Genom att sammanställa tidigare publikationer inom området 
kan det skapas en ny förståelse som beskriver hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer upplever omvårdnaden, det är relevant för att kunna ge en så bra vård som möjligt.  

Urval 

En del avgränsningar gjordes vid sökningen av vetenskapliga artiklar. Inklusionskriterier 
var kvalitativa studier som utgick från kvinnors upplevelser av omvårdnad, i detta arbete 
kvinnor som fyllt 18 år och äldre. Artiklarna avgränsades från 2002 och framåt för att ta 
del av tidigare forskning som inte låg allt för långt bak i tiden. Ett annat inklusionskriterie 
var att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Enligt Östlundh (2017) så visar denna 
avgränsning att artiklarna har genomgått en kritisk och opartisk granskning. 
Exklusionkriterier var artiklar som utgår från sjuksköterskors perspektiv samt kvantitativa 
artiklar. Litteraturöversikter exkluderades även i detta arbete då primärkällor endast var 
intressanta. Artiklar som inte var etiskt granskade valdes bort.  

Artiklarna granskades enligt Fribergs (2017b) granskningsmall för kvalitativa studier, se 
bilaga 2. Granskningsmallen innehåller 14 punkter för att säkerställa studiens kvalitet. 
Författarna bedömde 0-5 uppfyllda punkter som låg kvalitet, 6-10 uppfyllda punkter 
bedömdes som medelhög och 11-14 uppfyllda punkter bedömdes som hög kvalitet.  

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i Cinahl, Scopus och Web of Science, då det är databaser som till 
stor del innefattar tidskriftsartiklar om medicin och omvårdnad. Östlundh (2017) beskriver 
olika söktekniker för att göra sökningen mer effektiv, trunkering innebär att sätta en 
trunkeringssymbol för att få olika böjningsformer av orden. Boolesk söklogik är när orden 
AND, OR och NOT används för att kombinera de olika sökorden (Östlund, 2017). För att 
hitta söktermer på engelska användes Karolinska Institutets Svensk MeSH. Sökord som 
användes vid datainsamlingen var domestic violence, domestic abuse, intimate partner 
violence, experience, exposure, encounter, nursing, caring, women och woman. Sökorden 
användes i olika kombinationer samt med trunkering och boolesk sökteknik för att effektivt 
avgränsa resultatet av artikelsökningen. Val av sökord, träffar och sökkombinationer 
redovisas i bilaga 1. Slutligen valdes elva artiklar ut för analys.  

Analys 

Enligt Friberg (2017a) innebär analys att sätta sig in i det valda materialet och förstå det, 
analysera de olika delarna i materialet för att sedan skapa en ny helhet av de olika texterna. 
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Artiklarna som valdes lästes till en början enskilt av författarna, de lästes flera gånger för att 
på så sätt skapa en övergripande bild av innehållet. Stycken som sågs av värde markerades 
och sedan diskuterades de författarna emellan. Likheter och skillnader identifierades mellan 
de valda artiklarna. Artiklarna analyserades, översattes och till slut sammanställdes till en ny 
helhet, gemensamma nämnare bildade de olika rubrikerna i resultatet.  

Etiska överväganden 

Vid en litteraturöversikt finns det etiska överväganden som måste beaktas. Vetenskapsrådet 
(2017) för fram att det är viktigt att forskningen som bedrivs är sann, forskningen får inte 
plagieras från andra forskningsresultat och de beskriver vikten av att bedömningen av andras 
forskning ska vara rättvis. Kjellström (2017) beskriver risken för feltolkningar vid 
översättning av text, men också risken för att studenten har metodologiska brister som 
påverkar bedömningen av artiklar. 

Artiklarna som valdes var granskade av en etisk kommitté för att säkerställa att deltagarens 
integritet och autonomi har blivit respekterad. Författarnas förförståelse har bidragit till det 
valda problemområdet och hur arbetet framställts. Våld i nära relationer förekommer i olika 
medier och har bidragit till att författarna skapat en viss typ av förförståelse för det valda 
fenomenet. För att minska påverkan av egna värderingar och åsikter i resultatet har 
förförståelsen diskuterats författarna emellan. 
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RESULTAT 

Resultatet beskriver kvinnors erfarenheter av omvårdnad efter att ha blivit utsatta för våld i 
nära relationer. Fyra huvudteman har framkommit efter bearbetning av texten. 
”Vårdpersonalens attityder och bemötande” är det första huvudtemat som också innehåller 
två subteman, ”Vikten av tid” och ”Utsatt patientgrupp”. Sedan kommer följande 
huvudteman: ”Betydelsen av att vårdpersonal frågar om våld”, ”Fokus på symtom” samt 
”Upplevelser av stöd och hjälp”. 

Vårdpersonalens attityder och bemötande 

Kvinnor uppgav att de ville ha empati och respekt men istället möttes de av negativa attityder 
och fördomar från vårdpersonalen, vilket stärkte känslan av skuld med negativ påverkan på 
deras självuppfattning (Reisenhofer & Seibold, 2012; Wallin-Lundell, Eulau, Bjarneby & 
Westerbotn, 2017). Kvinnor har upplevt vilken betydelse dessa fördomar kan ha, att 
kvinnans galna eller psykiskt sjuka beteende sågs som ett incitament för våldet vilket gjorde 
att kvinnorna återigen trodde att det var dem det var fel på (Reisenhofer & Seibold, 2012). 
Både de kvinnor som är födda i Sverige och de med utländsk bakgrund kände sig ifrågasatta 
och upplevde en misstänksamhet från vårdpersonalen, när de kände att de behövde bli 
bemötta seriöst. Flera kvinnor med utländsk bakgrund kände sig särskilt ignorerade. De 
uttryckte att vårdpersonal såg ner på dem som om det var deras fel att de blev utsatta för 
våld. Detta ledde till att kvinnorna hade dålig relation till vårdpersonalen (Pratt-Eriksson, 
Bergbom & Lyckhage, 2014). Kvinnorna ansåg att sjuksköterskan bara skrev ner 
anteckningar om vad kvinnan berättade, men gav inga svar eller ingen hjälp för att underlätta 
deras situation (Yam, 2002). Kvinnorna var besvikna på vårdpersonalen då de var 
fördomsfulla, underskattade våldet eller var motvilliga att ta tag i problemet. De förväntade 
sig att vårdpersonalen skulle vara frispråkig, empatisk och ha modet att lyssna på svåra 
problem. Vårdpersonalens kroppsspråk, blickar och äkthet spelade stor roll i mötet (Flinck, 
Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). Wallin-Lundell et al. (2016) beskriver att när kvinnornas 
förväntningar inte uppfylldes kände de frustration och misstro gentemot vårdpersonalen, 
dessa känslor bidrog till att de drog sig för att söka vård, såvida de inte hade fysiska skador. 
Kvinnorna upplevde hur deras problem inte var viktiga nog för sjuksköterskan de försökte 
anförtro, de blev inte respekterade eller tagna på allvar. En kvinna beskriver:  

Hon himlade med ögonen, man kunde se på hennes ögon och hennes kroppsspråk. 
Sjuksköterskan ville inte höra på mina psykiska problem, hon ville ha blod och 
operationer och allt det där. Jag var bara en stackars kvinna som låtit sig själv bli slagen 
av min värdelösa man. I den stunden, beslöt jag mig för att bara söka medicinsk vård 
när jag hade riktiga fysiska skador (Wallin-Lundell et al., 2017, s. 954). 

Kvinnorna kände att de hade förlorat sin identitet och att det inte fanns någon plats för dem 
i hälso- och sjukvården. De kände sig nedvärderade och kände att de förlorat sin autonomi. 
Många kvinnor berättade vilken påverkan mötet med vården har haft på dem och hur de 
kände sig osäkra, maktlösa och att de inte hade någon talan (Pratt-Eriksson, Bergbom & 
Lyckhage, 2014). Accepterande sjuksköterskor visade sig ha en signifikant effekt i att lyfta 
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bort skulden från kvinnorna, få deras förtroende och skapa en positiv relation. Kvinnorna 
beskrev också att det var svårt att finna denna tillit till sjuksköterskan, att det var en ”stor 
sak” att ha tillit i den situation som de befinner sig i då de inte mår bra. Stöd och uppmuntran 
från sjuksköterskan lyftes fram som viktigt av kvinnorna, att höra någon säga att det inte var 
kvinnans fel utan mannens och hans beteende var oacceptabelt var en lättnad (Bradbury-
Jones et al. 2011). Kvinnorna behövde empatisk vård som visade sig genom ord och 
handlingar. De behövde se, höra och känna empatiskt stöd för att kunna förstå sin situation 
och därigenom göra det möjligt för dem att återuppbygga en positiv och skuldfri 
självuppfattning (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

Vikten av tid 

I flera studier framkom vikten av tid och hur kvinnorna uppfattade läkartiden för kort, 
bristande kontinuitet gjorde det också svårt att skapa en tillitsfull relation med sin läkare 
(Bacchus, Mezey & Bewley, 2002; Wallin-Lundell et al., 2017). Det handlande samtidigt 
inte om att prata med vårdpersonalen i en hel timme, eller att berätta hela historien under 
första mötet, utan att deras problem ansågs vara viktigt nog för att vårdpersonalen skulle ta 
sig tid för att sitta ner och lyssna på vad de hade att säga. Många av kvinnorna kände sig 
skyldiga till att ta upp vårdpersonalens tid i onödan, då vårdpersonalen menade att de var för 
upptagna för att gå runt och gissa vilka patienter som hade problem som de inte själva tog 
upp. Känslan av att vara till besvär var vanligt förekommande när de försökte få 
vårdpersonalens uppmärksamhet utan att faktiskt säga att de var offer för våld (Wallin-
Lundell et al., 2017).  

De få som hade positiva vårderfarenheter, värdesatte möten där de tilläts prata om sin 
situation, de blev bekräftade och stöttade i att ta beslut i sin egen takt. De beskriver 
sjuksköterskor som lyssnade, tog tiden att lära känna dem och betonade hur de var värda att 
få hjälp (Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnorna menade att det tog tid att bygga en positiv 
relation till vårdpersonalen och det krävdes att båda parter la ner arbete för att nå dit (Reeves 
& Humphreys, 2017). Det var också viktigt att vårdpersonalen lade ner tid på att möta 
kvinnornas rädsla och deras behov av säkerhet (Yam, 2002). 

Utsatt patientgrupp  

Att minnas tillbaka på våldet var associerat med beröring, lukt, smak, emotionellt- och 
kroppsligt minne. Att minnas kunde trigga igång starka känslor hos kvinnan (Flinck, 
Paavilainen och Åstedt-Kurki, 2005). Kvinnorna beskrev hur det var svårt att bli undersökt 
eller vidrörd i området runt hals och ansikte då de tidigare blivit utsatta för våld kring ansikte 
och hals av sin partner. De känslor som upplevdes under dessa fysiska undersökningar i 
vården återkallade minnen och känslor om våldet de utsattats för. Det var jobbigt att behöva 
byta vårdpersonal ofta och när det inte alltid gick att få kvinnlig vårdpersonal, då det bara 
fanns manlig vårdpersonal tillgänglig. En del kvinnor var enbart villiga att träffa kvinnliga 
läkare då det var jobbigt med manliga på grund av tidigare upplevelser av intimt partnervåld 
eller sexuellt våld, de trodde att kvinnlig vårdpersonal skulle förstå deras problem bättre 
(Reeves & Humphreys, 2017; Rishal et al., 2016). 
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Kvinnorna beskrev också positiva vårderfarenheter när vårdpersonalen var förstående och 
försökte anpassa sig efter kvinnan. Det var när vårdpersonalen tog sig extra tid och var 
beredda att anpassa vården efter kvinnans behov som kvinnan fick mer inflytande över 
vårdsituationen. Kvinnor berättade att de hade olika strategier för att kunna hantera mötet 
med vårdpersonal och minska ångesten det kunde framkalla. De använde sig av inre dialoger 
för att samla mod och påminna sig själva om att de inte var kvar i det våldsamma förhållandet 
längre. Detta hjälpte kvinnorna att vara närvarande i mötet med vårdpersonal och undvika 
att tänka på traumatiska minnen. En del kvinnor hjälptes av att duscha eller bada efter mötet 
med vårdpersonal, för att återfå kontrollen över sin egen kropp (Reeves & Humphreys, 
2017). 

Betydelsen av att vårdpersonalen frågar om våld 

Kvinnorna uppgav att de inte berättade om våld i hemmet för att de inte tillfrågades om det, 
eller när de frågades så möttes de av attityder av okänslighet, skuldbeläggning och dömande, 
de såg ingen fördel med att avslöja våldet (Rishal et al., 2016).  Det kändes mer okej att prata 
om våldet när det var läkaren som tog upp ämnet. Skulle de bli frågade med mer direkta 
frågor skulle de svara mer ärligt än om det var vaga frågor (Bacchus et al., 2002). En viktig 
del i omvårdnaden var att få möjlighet att prata om våldet på akutmottagningen, eller i vilket 
vårdsammanhang som helst. Kvinnorna menade att de initialt skulle förneka våldet om de 
blev frågade om det av vårdpersonalen, trots det var kvinnorna överens om att, även om de 
skulle förneka våldet, så tog det inte bort behovet av att få möjligheten att prata om våldet 
under vårdbesöket (Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnorna var mer villiga att prata om 
våldet när vårdpersonalen försäkrade konfidentialiteten, skapade en öppen, informativ och 
stödjande miljö (Reisenhofer & Seibold, 2012; Rishal et al., 2016). 

Att avslöja våldet för sin läkare hade tillåtit kvinnorna att släppa deras känslor av skam och 
egen skuld, och för vissa kvinnor var det här första gången de såg en glimt av hopp. De 
beskrev som en vändpunkt där de hade bättre beredskap och villighet att göra förändringar i 
sitt liv. För många kvinnor som lever med våld i nära relationer, att bara bli lyssnad på för 
första gången, utan någon agenda eller mål för förändring, är ett viktigt första steg (Malpass 
et al., 2014).  

I en studie gjord med kvinnor som regelbundet träffade BVC-sjuksköterskor beskrevs 
kontakten med sjuksköterskan som mindre formell jämfört med läkare. Kvinnorna tyckte att 
det var passande att BVC-sjuksköterskan som gjorde hembesök frågade om våld i hemmet, 
kvinnorna tyckte de var bättre lämpade för att förse kvinnorna med fortsatt hjälp och stöd. 
BVC-sjuksköterskan kunde ge kvinnorna mer tid än läkaren och eftersom de besökte 
hemmet hade de möjlighet att upptäcka sociala problem på ett annat sätt. De litade på att 
sjuksköterskan skulle agera utifrån kvinnans och barnets bästa (Bacchus et al., 2002). 

Fokus på symtom 

Kvinnorna tyckte att den medicinska behandlingen och behandlingen för deras fysiska 
skador var bra och positiv, men de ansåg att vårdpersonalen inte tog tag i problemet och bara 
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såg till de fysiska skadorna hos kvinnorna. Trots behandlingen av kvinnornas fysiska skador 
så gjordes inget för att hjälpa dem i deras situation (Yam, 2002). De förväntande sig att 
vårdpersonalen skulle fokusera på de psykiska problemen, att läkaren skulle fråga om de var 
i behov av mer hjälp och ge rätt remittering till specialistvård (Flinck et al., 2005). Den 
fysiska vården gavs på ett fristående sätt som gjorde att kvinnorna kände sig ännu mer 
sårbara och skamsna efter mötet med vården (Reisenhofer & Seibold, 2012).  

Flera av kvinnorna blev diagnostiserade med någon form av depressiv sjukdom av sin läkare, 
några av kvinnorna fick antidepressiva läkemedel utskrivet och samtal med terapeut. Det var 
få kvinnor som bara fick samtal med terapeut. En gemensam åsikt hos kvinnorna var att 
medicinering inte kommer lösa deras problem, därför var det några av kvinnorna som inte 
tog sina antidepressiva läkemedel. Att bli diagnostiserad med psykisk ohälsa menade 
kvinnorna tog bort deras rätt till empati och stöd samt ökade deras känsla av att det var deras 
fel (Bacchus et al., 2002; Reisenhofer & Seibold, 2012). 

Upplevelser av stöd och hjälp 

Kvinnor beskriver hur de kände sig förrådda av systemet och att de var i konflikt med 
myndigheterna på grund av gränserna mellan vården, socialtjänsten och polisen (Pratt-
Eriksson et al., 2014). De hade också negativa erfarenheter av uppföljning, remittering till 
hjälporganisationer, dålig information och dålig medvetenhet från vårdpersonalens sida. 
Många av kvinnorna tyckte att avslöjandet av våldet var meningslöst då de inte fick den 
hjälp de behövde (Bacchus et al., 2002; Bradbury-Jones, Clark & Taylor, 2017; Pratt-
Eriksson et al., 2014). Då det inte fanns någon information eller broschyrer om våld när de 
sökte vård, var kvinnorna osäkra på om det var ett ”giltigt” problem att ta upp med deras 
läkare och om läkaren skulle vara intresserad eller kunna hjälpa dem (Bacchus et al., 2002). 
Enligt Bradbury-Jones et al., (2017) tyckte kvinnorna att det var bra när läkaren gav dem 
broschyrer med information om vart de kunde vända sig. Det var först när kvinnorna kom i 
kontakt med en föreståndare som de kände att de fick den hjälp och information de behövde 
för att kunna gå vidare. Rishal et al. (2016) beskriver hur kvinnorna tyckte synd om 
vårdpersonalen då det verkade som om de inte visste hur de skulle göra, de föreslog att 
vårdpersonalen behövde utbildning i att fråga om våld i hemmet. Kvinnorna upplevde att 
hela familjen behövde utbildning gällande våld, de ville också att vårdpersonalen skulle 
skapa en miljö där de kunde prata med hela familjen indirekt om våld i hemmet och om de 
juridiska aspekterna av det. 

Ett annat problem kvinnorna upplevde var bristande informationsöverföring mellan olika 
vårdinstanser. De behövde berätta sina upplevelser flera gånger då informationen inte 
överfördes på ett bra sätt, det försenade vårdprocessen och skapade ointresse och apati hos 
kvinnorna som påverkade relationen till vårdpersonalen negativt. En bra samverkan mellan 
olika organisationer försäkrade kvinnans och hennes barns säkerhet (Bradbury-Jones, 
Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011) 
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Resultatsammanfattning 

Av resultatet framkommer det att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 
upplevde brister i omvårdnaden och hos vårdpersonal. Kvinnorna beskrev vårdpersonalen 
som fördomsfull, dömande och oempatisk, när de väl sökte vård blev de inte tagna på allvar. 
Skuld och skam var återkommande känslor hos kvinnorna både gällande deras situation men 
också i mötet med vården och känslan kunde antingen förstärkas eller minskas beroende på 
kvinnans relation till vårdpersonalen. Alla kvinnor betonade vikten av tid i mötet med 
vårdpersonalen, då det fick dem att känna sig respekterade och sedda. När vården anpassades 
efter kvinnans behov och önskemål upplevdes omvårdnaden som mer positiv, exempelvis 
att de föredrog kvinnlig vårdpersonal. Kvinnorna uttryckte hur viktigt det var att 
vårdpersonalen ställde frågan om våld, även på vilket sätt de frågade och det sågs som en 
stor del i omvårdnaden. Kvinnorna var villiga att prata om våldet när de erbjöds en säker och 
konfidentiell miljö. Det var vanligt att kvinnorna initialt diagnostiserade med psykisk ohälsa, 
vilket förstärkte känslan av skuld och skam. Kvinnorna hade negativa upplevelser av 
uppföljning, remittering, information och medvetenhet från vårdpersonalens sida. De 
kvinnor som fått vidare hänvisning uttryckte hur en föreståndare spelade en stor roll för dem. 
Vårdpersonal ansågs ha bristande kunskap gällande hur de skulle hantera och möta våldet.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en litteraturöversikt beskriven av Friberg (2017a). Kvalitativa 
artiklar valdes då syftet handlade om att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter. 
Studier med kvantitativ ansats valdes bort då det inte skulle ge en tillräcklig bild av kvinnors 
upplevelser. Fördelen med en litteraturöversikt är att tidigare forskning sammanställs och 
kan ge en helhetsbild av ett visst fenomen eller problem. Alla artiklar innefattade enskilda 
intervjuer med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer där syftet var att få en 
djupare förståelse av deras upplevelser. För att nå en ännu djupare förståelse hade en 
empirisk studie också varit en lämplig metod men då arbetet var tidsbegränsat kunde inte en 
sådan studie genomföras.  

Cinahl, Scopus och Web of Science användes vid sökning av artiklar, då de är databaser som 
innefattar artiklar om hälso- och vårdvetenskap. Scopus och Web of Science riktar sig också 
till psykologi, socialpsykologi och sociologi, vilket var relevant i detta arbete då våld i nära 
relationer också kan beskrivas utifrån dessa discipliner relaterat till upplevd omvårdnad. 
Henricson (2017) beskriver vikten av sökord i en litteraturöversikt.  Sökorden valdes utifrån 
relevans till problemområdet. Sökord och sökkombinationer ändrades allt eftersom under 
arbetets gång då nya termer hittades och gav bättre sökningsresultat, begreppet ”våld i nära 
relationer” översattes till engelska med hjälp av Svensk MeSH och resulterade då i Domestic 
violence och Intimate partner violence. Alla titlar lästes och de abstrakt som var relevanta 
för uppsatsens syfte valdes ut för vidare granskning. Termerna trovärdighet, pålitlighet, 
bekräftelsebarhet och överförbarhet användes för att styrka studiens vetenskapliga kvalitet 
(Henricson, 2017). Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) innebär trovärdighet att resultatet 
är rimligt i förhållande till syftet. För att säkerställa detta har artiklarna lästs flertalet gånger 
samt granskats med hjälp av Fribergs (2017b) granskningsmall. Handledare och andra 
studiekamrater har kontinuerligt granskat arbetet vilket också ökar trovärdigheten. I två av 
artiklarna fick deltagarna en kompensation som tack för deras medverkan, men författarna 
valde ändå att inkludera dessa artiklar i arbetet då studierna försäkrade sig om att deltagarna 
faktiskt upplevt våld i nära relationer innan intervjuerna genomfördes. Artiklarna 
kvalitetsgranskades och uppfyllde de kriterierna författarna hade vilket gjorde att de kunde 
inkluderas i uppsatsen.  

Pålitlighet uppvisas genom att författarna beskriver sin förförståelse och sina erfarenheter 
samt hur de kan påverka datainsamling och analys, medan bekräftelsebarheten handlar om 
att författarna inte ska påverka data samt att det är bra om någon utomstående läser igenom 
arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Handledare och andra studiekamrater har 
konsekvent läst igenom arbetet för att bidra med ett utomstående perspektiv. Förförståelsen 
och tidigare erfarenheter har diskuterats författare emellan men också med utomstående för 
att medvetandegöra hur det kan påverka tolkningen av resultatet.  

Överförbarhet ser till hur väl arbetets resultat kan överföras till andra sammanhang 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Till en början tänkte författarna avgränsa arbetet geografiskt 
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till västvärlden då det finns skillnader gällande vårdsystem och kultur. Efter olika 
överväganden valde författarna att se problemet ur ett globalt perspektiv, dels för att finna 
tillräckligt många artiklar men också då upplevelser hos kvinnor som blivit utsatta för våld 
ändå kan likna varandra och jämföras trots olika skillnader. Resultatet baseras på studier från 
Sverige, Finland, Mexico, Nepal, Storbritannien, USA och Australien. Det förekommer 
också allt fler olika kulturer och etniciteter i ett land idag vilket gör det relevant att inkludera 
studier från olika länder för att få bredare förståelse för fenomenet. Trots uppfattningar om 
skillnader mellan olika länder visade resultatet att det fanns vissa återkommande attityder 
hos vårdpersonal världen över och kan till viss del överföras till vården i Sverige.  

Vid sökning av artiklar valdes inte äldre artiklar bort då de fortfarande kan vara av värde för 
att beskriva kvinnors upplevelser och erfarenheter av omvårdnad. Trots att vården och 
vårdpersonalens bemötande skiljer sig från då till nu, sågs dessa artiklar relevanta för att 
beskriva problemet och svara på syftet. Merparten av studierna genomfördes efter 2010, 
medan den äldsta artikeln var från 2002.  

Resultatdiskussion 

Syftet med detta arbete var att beskriva hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer upplevde omvårdnaden från vårdpersonal. Att lindra lidande och återställa hälsa 
är några av de grundläggande målen som sjuksköterskor har (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014).  Sjuksköterskor ska ge en vård anpassad för varje patients enskilda behov med respekt 
för deras integritet och autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  Resultatet visar hur 
vårdpersonalens bemötande brister i olika situationer. Kvinnorna upplevde att de kände sig 
maktlösa och hur de inte hade någon autonomi att ta egna beslut. Många kvinnor var 
missnöjda när det fick manlig vårdpersonal och när de inte hade en möjlighet att påverka 
vårdmötet. I dessa fall har vårdpersonal misslyckats med att identifiera och utforma vården 
efter kvinnornas behov. I resultatet framkommer det även hur attityder och fördomar om 
våld i nära relationer avspeglade sig i mötet med vårdpersonal. Skulden lades på kvinnorna 
och deras beteende sågs som ett incitament för våldet de utsatts för. Skuld och skam var 
återkommande känslor hos de våldsutsatta kvinnorna, i linje med vad Francis et al. (2016) 
för fram i sin studie. Resultatet kan tolkas som att dessa fördomar och attityder hos 
vårdpersonalen kan förstärka känslor av skuld och skam hos kvinnorna och påverka hur vida 
de söker vård eller avslöjar våldet. Detta kan bidra till att våld mot kvinnor förblir dolt och 
kvinnorna fortsätter lida i det tysta.    

Av resultatet framkommer det att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen inte frågade om 
våld i nära relationer på ett tillfredsställande sätt. När frågan ställdes så möttes kvinnorna av 
attityder som okänslighet och skuldbeläggning. Kvinnorna uttryckte också hur de var mer 
benägna att prata om våldet om de försäkrades om konfidentialiteten först. Nyame, Howard, 
Feder och Trevillion (2013) visar i sin studie hur det enbart är 15% av sjukvårdspersonalen 
som regelbundet ställer frågan om våld i nära relation till kvinnor. Socialstyrelsen (2017) 
skriver att tidspress och begränsad kunskap bidrar till svårigheterna med att upptäcka våld. 
De rekommenderar även utbildning inom våld i nära relationer för att underlätta upptäckten 
av våldet. Sundborg et al. (2015) för fram hur sjuksköterskor behöver olika förutsättningar 
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för att fråga om våldet. Det var viktigt att känna igen både fysiska och psykiska tecken på 
våld för att våga fråga. En stödjande miljö där sjuksköterskan fick professionell handledning 
och stöd från kollegor var också av stor vikt samtidigt som formella riktlinjer om hur och 
när sjuksköterskorna skulle ställa frågan var en annan faktor som underlättade för dem. I 
kap. 8, 9§ i SOSFS (2014:4) står det att vårdpersonalen vid misstanke om våld mot vuxen 
av närstående ska fråga den utsatte i enrum om orsakerna till skadorna, men resultatet visar 
däremot att detta inte alltid sker. Vårdpersonal kan bryta sekretessen och anmäla brott 
gällande mäns våld mot kvinnor om straffet kan ge minst ett års fängelse (SFS 2009:400). 
Det kan vara svårt som vårdpersonal att tolka lagen och avgöra hur den ska tillämpas i 
enskilda situationer, därför kan det påverka vårdpersonalens inställning till att möta våldet. 

Resultatet visar också hur kvinnorna upplevde den fysiska vården för sina skador som positiv 
men att den psykiska vården ofta glömdes bort. Vården gavs på ett fristående sätt som gjorde 
att kvinnorna kände sig ännu mer sårbara och skamsna efter mötet. Många kvinnor blev 
också diagnostiserade med psykisk ohälsa. Våldet påverkar deras psykiska hälsa negativt, 
med symtom i form av depression, låg självkänsla, avsaknad av mening i livet och 
självmordsförsök (Francis et al., 2016; Loke et al., 2012), vilket också styrks av Lundgren, 
Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001). WHO (2005) för också fram att 
våld/övergrepp som skett tidigare i kvinnornas liv fortfarande påverkade det aktuella 
hälsotillståndet, med uttalade effekter på den mentala hälsan och självmordsförsök var 
signifikant vanligare hos de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Resultatet 
visar att kvinnorna fick läkemedel utskrivet på grund sin psykiska diagnos och att det var få 
som endast fick samtal med terapeut. Alla kvinnor var överens om att även om de hade en 
psykisk diagnos så skulle inte läkemedel lösa det faktiska problemet. Arman (2015) för fram 
vikten av att se människan som en helhet, där de fysiskt påtagliga, psykiskt upplevda, det 
kroppsliga och själsliga ständigt samspelar med varandra. Tas inte detta i beaktande, riskerar 
människan att känna sig förminskad och förståelsen för människans lidande kan inte uppnås 
(Arman, 2015). Det kan vara lättare att fråga om våld när det förekommer tydliga fysiska 
skador, men vårdpersonal måste också känna till de psykiska tecknen för att inte missa denna 
grupp kvinnor. Vilket också styrks av Sundborg et al. (2015) där fysiska men också psykiska 
symtom kan underlätta för sjuksköterskor att fråga om våldsutsatthet. Att inte se hela 
människan, att bara se till vissa symtom utan att fråga om våldsutsatthet kännetecknar inte 
en god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). 

Resultatet visar vidare hur kvinnorna upplevde att informationen och hjälpen de fick när de 
berättade om våldet inte var tillräcklig. Loke et al. (2012) betonar också kvinnornas behov 
av information och hänvisning, då studien visar att våldsutsatta kvinnorna inte har kunskap 
om vilken hjälp samhället har att erbjuda. I resultatet framkommer det att kvinnorna 
uppskattade när det fanns informationsblad och broschyrer om våld på mottagningen, då det 
legitimerade deras problem. I kap. 8, 9§ i SOSFS (2014:4) betonas det att vårdpersonalen 
ska ge information och hänvisning till instanser där kvinnor kan få hjälp, exempelvis till 
socialtjänsten eller frivillighetsorganisationer. Trots det verkar vårdpersonal också uppleva 
en del hinder för att kunna ge kvinnorna den vård de förväntar sig, på grund av tid- och 
kunskapsbrist (Guruge, 2012). Sjuksköterskor förde fram det viktiga i att själva vara 
medvetna och pålästa om alternativen för hänvisning för att sedan kunna hjälpa kvinnorna 
(Sundborg et al., 2015). Kvinnorna uppskattade när de fick specifik hänvisning till 
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stödorganisationer, de beskrev det som att det var först då de fick den hjälp de var i behov 
av. 

Kvinnor som drabbats av våld har visat sig vara i större behov av stöd än andra 
patientgrupper (Brå, 2009). Våldsutsatta kvinnor har även ett signifikant lägre socialt stöd 
från vänner och familjemedlemmar (Vamegi et al., 2018). I resultatet lyfter kvinnorna fram 
vikten av stöd och uppmuntran från sjuksköterskan. Stödet skapades när vården präglades 
av empati och tillit. Hupcey och Morse (1997) beskriver att när relationen mellan 
vårdpersonal och kvinnan utvecklas, kan stödet ges på en mer personlig nivå och 
vårdpersonal kan komma bli en viktig del i kvinnans stödjande nätverk (Hupcey & Morse, 
1997). Korta läkartider och bristande kontinuitet var faktorer som påverkade relationen 
negativt och gjorde det svårt att skapa tillit. Även Guruge (2012) beskriver hur 
sjuksköterskor uttrycker svårigheter med att skapa en god relation på grund av tidsbrist och 
den höga arbetsbelastningen. Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver hur en tillitsfull 
relation skapar förutsättningar för att en god omvårdnad ska kunna ges. 

Av resultatet framgår det slutligen att kvinnorna upplevde kunskapsbrist hos vårdpersonalen 
när det kommer till att möta våldsutsatta kvinnor. Guruge (2012) stärker också bilden av att 
vårdpersonal saknar kompetens inom området då sjuksköterskor tar upp deras kunskap och 
kompetensbrist som orsak till att inte kunna stödja de våldsutsatta kvinnorna (Guruge, 2012). 
Sjukvårdspersonal har också uttryckt att arbetsplatsen inte ger dem de resurser som krävs 
inom ämnet (Nyame, Howard, Feder & Trevillion, 2013). Det är därför viktigt att 
vårdpersonalen får den utbildning och det stöd de behöver från organisationen för att kunna 
möta och hjälpa de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer då dessa kvinnor kan 
påträffas i olika vårdsammanhang. Att vårdpersonalen har förutsättningar för att kunna möta 
våldsutsatta kvinnor är av stor vikt, vilket också styrks av Sundborg et al. (2015). 

Konklusion 

Denna studie har bidragit till mer kunskap om kvinnors upplevelser av omvårdnaden efter 
att ha blivit utsatta för våld i nära relationer. Att leva i en våldsam relation skapar ett lidande 
och påverkar hälsan negativt, vårdpersonal har en viktig roll i att möta kvinnorna och deras 
behov. Kvinnorna upplevde att mötet med vårdpersonal ofta förvärrade deras lidande på 
grund av dåligt bemötande som präglades av vårdpersonalens attityder och fördomar om 
våld. Både kvinnor och vårdpersonal upplevde kunskapsbrist och att organisationen var 
otillräcklig gällande att möta och hantera våldet. Vården behöver lägga mer tid på detta 
område och vårdpersonal behöver mer utbildning, tydliga riktlinjer att följa och 
stöd/handledning från arbetsplatsen. Relationen mellan vårdpersonal och den utsatta kvinnan 
behöver präglas av en trygg miljö, tillit och medmänsklighet, det kan bidra till att kvinnan 
vågar avslöja våldet och mötet upplevs som vårdande. När vårdpersonalen möter kvinnorna 
och tillgodoser deras behov av vård så kan kvinnornas lidande minska och hälsa uppnås.  
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Resultatet av denna studie kan öka kunskapen om kvinnors upplevelser av omvårdnaden 
efter att ha blivit utsatta för våld i nära relation. Det är ett globalt samhällsproblem och det 
är av stor vikt att belysa detta fenomen. Genom att tydliggöra kvinnornas upplevelser av 
omvårdnad kan vårdpersonal få en ökad förståelse för deras situation och möjligheten att 
tillgodose kvinnornas behov av individanpassad vård. För att kunna ge stöd och hjälp till 
dessa kvinnors krävs det ökad kunskap hos vårdpersonalen, vilket kommer bidra till att det 
lättare går att identifiera dessa kvinnor, minska deras lidande och ge dem den vård de 
behöver för att uppnå hälsa igen. Organisatoriska brister har uppmärksammats av både de 
utsatta kvinnorna men också av vårdpersonal, därför kan slutsatsen dras att hälso- och 
sjukvården behöver lägga mer tid på utbildning och tydligare riktlinjer. Mer forskning 
behöver genomföras på området då det är ett komplext problem som påverkar de utsatta 
mycket negativt. Det kan vara intressant att studera till vilken grad män är utsatta för våld i 
nära relationer, men också hur familjen påverkas av våldet. Sjuksköterskors perspektiv av 
att möta våldsutsatta kvinnor kan också vara ett intressant område att studera. 
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Bilaga 2. Granskningsmall 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat?  

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

• Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall 
beskriven?  

• Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

• Är metoden beskriven?  

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna?  

• Hur analyserades data?  

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

• Vad visar resultatet?  

• Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det något etiskt resonemang?  

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande? 

 

 

  



 

 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare: Bacchus, L., Mezey, G. & Bewley, S. 

Titel: Experiences of seeking help from health professionals in a sample of women who 
experienced domestic violence. 

Tidskrift: Health and Social Care in the Community.  

Årtal: 2002 

Syfte/perspektiv: Utforska vårderfarenheter hos kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relation när de söker hjälp hos vårdpersonal samt bedöma deras psykiska hälsa.  

Metod: Kvalitativ studie. 16 kvinnor som genomgått förlossning valdes ut genom 
screening för våld i nära relationer och blev sedan intervjuade med semi-strukturerade 
frågor. Alla kvinnor hade upplevt våld i nära relation under de senaste 12 månaderna, men 
sex kvinnor hade inte upplevt det under graviditeten. Intervjuerna analyserades genom 
innehållsanalys. 

Resultat: De viktigaste resultatdelarna var kvinnors erfarenheter av att söka hjälp från 
hälso- och sjukvårdspersonal och bedömning av postnatal depression, posttraumatisk 
stressyndrom (PTSD) och psykisk ohälsa. Kvinnorna visade sig ha av postnatal depression 
och PTSD. När det gäller att söka hjälp var det en tendens för kvinnor att betrakta läkare 
och akutvårdpersonal som mindre hjälpsamma jämfört med vårdpersonal som gjorde 
hembesök i att reagera på våld i hemmet. Brist på integritet, kontinuitet i vården och 
tidsbegränsningar var dominerande teman som framkom i kvinnornas kontakt med 
vårdpersonal. Få kvinnor avslöjade frivilligt våld i hemmet till en hälso- och 
sjukvårdspersonal och ännu färre blev frågade direkt om våld i hemmet.  

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd en forskningsetisk kommitté på 
St Thomas sjukhus i London. Konfidentialitet och säkerhet prioriterades, kvinnorna gav 
muntligt godkännande efter att ha läst ett informationsblad om studien. Efter intervjuerna 
fick kvinnorna ett presentkort som tack för deras medverkan.  

Kvalitetsgranskning: 9 poäng, medelhög kvalitet.  

  

Författare: Bradbury-Jones, C., Clark, M. & Taylor, J.  

Titel: Abused women's experiences of a primary care identification and referral 
intervention: a case study analysis. 

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing 

Årtal: 2017 

Syfte/perspektiv: Undersöka kvinnor som blivit utsatta för våld och deras erfarenheter av 
identifikation och hänvisningsintervention samt diskutera konsekvenserna det kan ha hos 
sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ studie med en fallstudiedesign. Tio kvinnor intervjuades. 

Resultat: Sjuksköterskor visade sig ha en viktig roll för att identifiera våld i hemmet, i 
hänvisning och säkerhetsplanering för kvinnorna. De flesta kvinnorna rapporterade det 



 

 

betydande värdet av att ha kontakt med föreståndare och de utbildningsprogram som 
erbjöds av ”women’s aid” upplevdes vara till hjälp för vissa av kvinnorna. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd av en etisk kommitté på 
Birminghams universitet. Anonymitet och konfidentialitet försäkrades för alla deltagare. 

Kvalitetsgranskning: 7 poäng, medelhög kvalitet. 

 

Författare: Bradbury-Jones, C., Duncan, F., Kroll, T., Moy, M. & Taylor, J.  

Titel: Improving the health care of women living with domestic abuse. 

Tidskrift: Nursing Standard 

Årtal: 2011 

Syfte/perspektiv: Utforska vårderfarenheter hos kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relation, särskilt i relation till primärvård. 

Metod: Kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer med 17 kvinnor som blivit 
utsatta för våld i nära relationer. 

Resultat: Tre teman var kopplade till kvinnors hälsoupplevelser: systembaserade, 
interpersonella och psykologiska problem. Dåliga system för kommunikation inom hälso-
och sjukvården sviker ibland misshandlade kvinnor, låg självkänsla och rädsla för 
stigmatisering gör det svårt för kvinnor att prata om våldet i mötet med vårdpersonalen.  
Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd av en lokal forskningsetisk 
kommitté. Det försäkrades om att deltagarna var skyddade och anonyma, deltagarna fick 
möjlighet att prata med någon efter varje intervju för att reflektera. En kvinna genomförde 
alla intervjuer.  

Kvalitetsgranskning: 9 poäng, medelhög kvalitet. 

 

Författare: Flinck, A., Paavilainen, E. & Åstedt-Kurki, P. 

Titel: Survival of intimate partner violence as experienced by women 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Årtal: 2005 

Syfte/perspektiv: Beskriva kvinnors erfarenheter av intimt partnervåld, dess konsekvenser 
och hjälpen de fick samt deras erfarenheter av överlevnad.  

Metod: Sju utsatta kvinnor intervjuades med öppna frågor. Intervjuerna analyserades 
genom induktiv kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Det var vanligt att kvinnorna hade tidigare erfarenhet av misshandel och ett 
våldsamt klimat i deras föräldrahem. Kvinnorna sökte hjälp när deras hälsa och deras 
sociala relationer blev värre. En medvetenhet om problemet, åtgärder, rådgivning och 
sociala relationer hjälpte dem att överleva. Kvinnorna var besvikna på vårdpersonalen då de 
var fördomsfulla, underskattade våldet eller var motvillig att möta våldet. De hade särskilda 
förväntningar på hur vårdpersonalen skulle bemöta dem.  



 

 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd av en forskningsetisk kommitté 
i Birkalands sjukhusregion samt av en volontärorganisation i Finland. Konfidentialitet och 
säkerhet försäkrades, kvinnorna kunde dra sig ur studien när de ville. Författarna såg till att 
intervjuerna inte orsakade kvinnorna stress eller ångest.  

Kvalitetsgranskning: 9 poäng, medelhög kvalitet.  

 

Författare: Malpass, A., Sales, K., Johnson, M., Howell, A. Agnew-Davies, R. & Feder, 
G. 

Titel: Women's experiences of referral to a domestic violence advocate in UK primary care 
settings: a service-user collaborative study 

Tidskrift: British Journal of General Practice 

Årtal: 2014 

Syfte/perspektiv: Förstå kvinnors erfarenheter av att avslöja våld i nära relationer i 
primärvården samt efterföljande hänvisning till en förespråkare i relation till ett program 
om stöd och utbildning gällande våld i nära relationer i primärvården kallat IRIS 
(Identification and Referral to Improve Safety). 

Metod: Kvalitativ studie där tolv kvinnor deltog. Intervjuerna analyserades tematiskt, 
analysmättnad uppnåddes efter tolv intervjuer.  

Resultat: Läkare och sjuksköterskor visade sig spela en viktig roll för att identifiera 
kvinnor som upplever våld i hemmet och för att hänvisa dem till en specialist gällande våld 
i hemmet. Läkare har också en viktig roll i att hjälpa kvinnor behålla de förändringar som 
gjorts till följd av hänvisning till en föreståndare, genom att fråga om våld i hemmet i 
efterföljande möten. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Etiskt godkänd av fakulteten för medicin 
och tandläkare. Alla kvinnor som deltog i intervjuerna skrev på ett skriftligt medgivande till 
studien, de fick även möjlighet att diskutera med deras förespråkare efter intervjuerna om 
de var i behov av detta. 

Kvalitetsgranskning: 11 poäng, hög kvalitet. 

 

Författare: Yam, M.  

Titel: Seen but not heard: Battered women`s perceptions of the ED experience. 

Tidskrift: Journal of Emergency Nursing. 

Årtal: 2000 

Syfte/perspektiv: Beskriva slagna kvinnors uppfattningar av deras akutmottagnings besök.  

Metod: Kvalitativ design med ett fenomenologiskt tillvägagångssätt. Fem kvinnor 
rekryterades för intervjuer från kvinnohärbärgen och hade uppsökt akutmottagning till följd 
av våld de senaste tolv månaderna. Resultaten kategoriserades och diskuterades med en 
konsult för den valda metoden, för att säkerställa validiteten. 
 



 

 

Resultat: Flera kategorier framkom som beskriver kvinnornas uppfattningar av deras 
akutmottagnings-erfarenheter. Teman som identifierades omfattade kvinnornas känslor 
under besöket, såsom rädsla för sin partner, oro för barn och ensamhet och kvinnornas 
övertygelser om att personalen inte förstår våldet. De var nöjda med vården av fysiska 
skador. Missnöje visade sig istället med hur våldet hanteras, svårigheten att avslöja våldet 
på grund av rädsla, brist på resurser och en begäran om att vårdpersonal visar medkänsla, 
ger hänvisningar och erbjuder alternativ för kvinnan. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd av en granskningsnämnd i New 
York. Kvinnorna skrev på godkännande för studien.  

Kvalitetsgranskning: 8 poäng, Medelhög kvalitet. 

 

Författare: Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I. & Lyckhage, E. 

Titel: Don’t ask don’t tell: Battered women´s living in Sweden encounter with health care 
personnel and their experience of the care given. 

Tidskrift: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 

Årtal: 2014 

Syfte/perspektiv: Få en djupare förståelse för kvinnors erfarenheter av att leva med intimt 
partnervåld samt deras möten med vårdpersonal, socialarbetare och polis.  

Metod: Kvalitativ studie med en fenomenologisk hermeneutisk metod. Tolv kvinnor, 18 år 
och äldre, utgjorde intervjuunderlaget och resultatet kategoriserades sedan.  
 
Resultat: Studien visade att kvinnorna upplevde oempatiskt bemötande och lidande under 
sina möten med vårdpersonal. De blev besvikna, upprörda och ledsna av bristen av stöd, 
vård och empati. Sjuksköterskor och annan vårdpersonal måste förstå och kunna upptäcka 
tecken på intimt partnervåld samt ge kvinnorna adekvat vård, då kvinnorna är sårbara. 
Kvinnor som blir utsatta för intimt partnervåld måste också känna att de kan lita på 
vårdpersonalen. Brist på förtroende visade sig kunna leda till att färre kvinnor rapporterar 
intimt partnervåld och att de inte söker hjälp. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Etiskt godkänd av en kommitté på 
Göteborgs universitet och principerna enligt Helsingforsdeklarationen följdes. Kvinnorna 
blev informerade muntligt och skriftligt om syftet med studien, intervjuprocessen, 
konfidentialitet, anonymitet och deras rätt att inte delta.    

Kvalitetsgranskning: 11 poäng, hög kvalitet.  

 

Författare: Reeves, E. & Humphreys, J. 

Titel: Describing the healthcare experiences and strategies of women survivors of violence. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing.  

Årtal: 2017 

Syfte/perspektiv: Öka kunskapen om kvinnors erfarenheter och strategier av sjukvården.  



 

 

Metod: Kvalitativ deskriptiv metod. Alla deltagare fyllde i en demografisk enkät som 
innehöll frågor om exponering för våld. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes sedan 
med 14 kvinnor. Tematisk analys användes tillsammans med kvalitativ deskriptiv metod för 
att analysera intervjuerna och identifiera olika teman.  

Resultat: Deltagarna i denna studie rapporterade en rad olika traumatiska livserfarenheter, 
allt från sexuellt övergrepp som barn och intimt partnervåld till allvarliga bilolyckor. Att 
uppleva flertal trauma komplicerade ibland deltagarnas senare vårdupplevelser. Även om 
deltagarna beskrev hur vårdgivaren hjälpte dem att uppnå positiva vårdupplevelser, erkände 
de också hur begränsningar i vårdsystemet skulle kunna göra det svårt att genomföra 
traumainformerade metoder. Deltagarna beskrev strategier som de använder för att 
förbereda sig, navigera och återhämta sig efter ett vårdbesök, inklusive att välja 
vårdpersonal. 
Förekomst av forskningsetiska överväganden: Etiskt godkänd av en granskningsnämnd 
samt alla rekryteringssidor. Kvinnorna fick skriftlig information och gav samtycke till 
studien. Efter intervjuerna fick de även en liten summa pengar som tack för deras tid och 
medverkan.  

Kvalitetsgranskning: 9 poäng, medelhög kvalitet.  

 

Författare: Reisenhofer, S. & Seibold, C. 

Titel: Emergency healthcare experiences of women living with intimate partner violence. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing. 

Årtal: 2012 

Syfte/perspektiv: Utforska vårderfarenheter hos kvinnor som lever med intimt partnervåld 
och överväga hur detta påverkar deras förståelse för intimt partnervåld och deras 
självuppfattning.  

Metod: Grundad teori. Semi-strukturerade intervjuer med sju kvinnor, data analyserades 
genom situationsanalys. Kvinnorna rekryterades genom radio och tidningsannonser, ingen 
av kvinnorna levde för tillfället i ett förhållande där det förekom intimt partnervåld.  

Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades från studien: Möjlighet till sjukvård, 
utmaningar och barriärer, vården kvinnorna behöver kontra vården kvinnorna får och 
samtal om intimt partnervåld och självkonstruktioner. Kvinnor ställdes inför stora 
utmaningar när det gällde att få tillgång till akutsjukvård och sjukvård, vårdpersonalen 
saknade ofta empati. När hälso- och sjukvårdspersonalen gav empatisk vård bidrog det till 
att kvinnorna hittade alternativ för att begränsa våldet och förbättra sin självförmåga. 
Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänd av ett universitets 
forskningsetiska kommitté. Pseudonymer användes i resultatdelen för att deltagarna skulle 
vara anonyma. 

Kvalitetsgranskning: 10 poäng, medelhög kvalitet. 

 

 

 



 

 

Författare: Rishal, P., Kumar Joshi, S., Lukasse, M., Schei, B. & Swahnberg, K. 

Titel: ‘They just walk away' – Women´s perception of being silenced by antenatal health 
workers: a qualitative study on women survivors of domestic violence in Nepal. 

Tidskrift: Global Health Action. 

Årtal: 2016 

Syfte/perspektiv: Undersöka hur kvinnor som upplevt våld i hemmet utvärderar deras 
förlossningsvård och deras förväntningar och behov från vårdcentralen.   

Metod: 12 djupgående intervjuer med kvinnor som blivit utsatta för våld under graviditeten 
och som haft kontakt med förlossningsvården minst en gång. Kvinnorna rekryterades 
genom två olika kvinnoorganisationer i Nepal. Data analyserades genom innehållsanalys. 

Resultat: Kvinnorna i studien dolde deras erfarenhet av våld i hemmet på grund av rädsla 
för att bli förolämpade, diskriminerade och på grund av negativa attityder hos 
vårdpersonalen. Kvinnorna önskade att vårdpersonalen visade medkänsla och frågade dem 
om deras upplevelser, säkerställde sekretess och integritet och hänvisade dem till andra 
organisationer där de kunde få hjälp. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Etiskt godkännande erhölls från Norges 
forskningsråd och Nepals hälsoforskningsråd. För att säkerställa kvinnornas autonomi, 
informerades de om studiens syfte, risker samt fördelar men också om begreppet frivilligt 
deltagande. Ett verbalt samtycke erhölls. Kvinnornas identitet hölls anonymt. 

Kvalitetsgranskning: 10 poäng, medelhög kvalitet. 

 

Författare: Wallin-Lundell, I., Eulau, L., Bjarneby, F. & Westerbotn, M. 

Titel: Women´s experiences with healthcare professionals after suffering from gender-
based violence: An interview study 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing. 

Årtal: 2017 

Syfte/perspektiv: Beskriva hur kvinnor i Mexiko som upplevt könsbaserat våld upplevde 
mötet med vårdpersonal. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ metod. Intervjuer gjordes med sju kvinnor. Inklusionskriterier 
för studien var att kvinnorna skulle vara från Mexiko, prata spanska samt ha blivit utsatta 
för könsbaserat våld. Data analyserades genom induktiv innehållsanalys.  

Resultat: Analyserna resulterade i fyra kategorier: Känslor av skuld för att bli 
misshandlade, känslor av att vara obetydlig, känslor av att ta upp tid och känslor av att vara 
osäkra/säkra. Kvinnorna betonade vikten av att sjukvårdspersonal tar sig tid för dem trots 
deras upptagna scheman. När kvinnorna behandlades med respekt och äkta intresse kände 
kvinnorna sig säkra. När hälso- och sjukvårdspersonal inte uppfyllde dessa förväntningar 
uppkom känslor av frustration och misstro. 

Förekomst av forskningsetiska överväganden: Godkänt av forskningsetiska rådet på 
Sophiahemmets Universitet i Stockholm. Tillstånd mottogs också från staten och sjukhuset 
där intervjuerna genomfördes. Studien följde WHOs riktlinjer för att inte utsätta deltagarna 



 

 

eller forskarna för risk. Deltagarna informerades i förväg om studien i enlighet med 
Helsingsforsdeklarationen. Deltagarna fick muntlig och skriftlig information om studien, de 
kunde dra sig ur när de ville och deras identitet skulle förbli anonym.  

Kvalitetsgranskning: 11 poäng, hög kvalitet.  
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