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Abstrakt  

Bakgrund: Enligt World Health Organization uppskattas var tredje kvinna i världen någon 

gång under sin livstid vara offer för våld i en nära relation. Våldet är en kränkning mot 

kvinnors mänskliga rättigheter och kan påverka hennes psykiska, fysiska och sociala hälsa 

negativt.  

Syfte: Syftet med studien är att sammanställa forskning som belyser kvinnors upplevelser av 

möten i vården efter att de blivit utsatta för våld i nära relationer.  

Metod: Litteratursökningar i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 12 vetenskapliga 

artiklar med kvalitativ metod inkluderades. Artiklarna granskades med stöd av SBU:s 

granskningsmall. Under analysen av artiklarna skapades sju kategorier.  

Resultat: De våldsutsatta kvinnorna önskade mer kunskap, empati, trygghet och kontinuitet 

i sitt möte. Långa väntetider och känslan att själv bära skulden till våldet var faktorer som 

orsakade extra lidande för kvinnorna.  

Slutsats: Om kvinnorna upplevde trygghet i vården och mötte empatisk vårdpersonal som 

lyssnade till deras problem ökade chansen till att kvinnorna vågade avslöja våldet. Mer 

kunskap och utbildning bland vårdpersonal behövs då detta är en stor patientgrupp globalt 

som riskerar att bli allvarligt skadade eller dödade om de inte får hjälp att ta sig ur den 

destruktiva situation de befinner sig i.  
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Bakgrund 

Definition av våld i nära relation  

Våld i nära relation utförs av en partner eller före detta partner som orsakar fysisk, sexuell 

eller psykisk skada, och begås mestadels av män mot kvinnor (Världshälsoorganisationen, 

WHO, 2017). Enligt Socialstyrelsen är våld i en nära relation, även kallat intimt partnervåld 

eller från engelskans Intimate Partner Violence, förkortat IPV, ett världsproblem som 

förekommer oberoende av kultur. Det är dock främst kvinnor som utsätts för det upprepade 

våldet (Socialstyrelsen, u.å). Enligt världshälsoorganisationen (WHO, 2017) uppskattas var 

tredje kvinna i världen någon gång under sin livstid vara offer för våld i en nära relation. 

Våldet är en kränkning mot kvinnans mänskliga rättigheter och kan påverka hennes 

psykiska, fysiska och sociala hälsa negativt. Under 2016 godkändes en global handlingsplan 

för att stärka hälso- och sjukvårdens roll gällande förebyggande arbete avseende våld mot 

framförallt kvinnor och barn. WHO vill kartlägga våldets utsträckning och dess 

konsekvenser för att utveckla åtgärder som förhindrar våldet.  

 

Våld kan te sig på många sätt i olika grader och behöver därför inte vara märkbart vid första 

anblicken (Socialstyrelsen u.å). Socialstyrelsen har sammanställt en definition av våld i nära 

relationer, baserat på 5 följande kategorier som våld kan visa sig genom;    

• Fysiska våldet kan vara allt från nyp och örfilar till stryptag och mord. 

• Psykiska våldet kan innebära att kvinnan blir skrämd eller får hot om fysiskt våld, 

tvingad att utföra kränkande handlingar samt får ta emot kränkande ord. 

• Sexuella våldet kan innebära att kvinnan utsatts för våldtäkt, blivit tvingad att utföra 

sexuella handlingar eller utsatts för sexuella trakasserier. 

• Social utsatthet kan innebära att kvinnan blir kontrollerad i hennes sociala liv och 

förbjuds att utföra intressen, träffa släkt, vänner och bekanta. 

• Materiellt/ekonomisk utsatthet är när kvinnans personliga tillhörigheter avsiktligt slås 

sönder i syfte att förnedra henne samt att partnern undertecknar avtal som för med 

sig negativa ekonomiska konsekvenser för kvinnan. 
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Sjukvårdspersonalens känslor, bemötande och ansvar 
Socialstyrelsen beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal måste ha kunskaper om och 

förmåga att se tecken på våld i nära relationer. Det är också viktigt att känna empati, ställa 

frågor och våga samtala med den våldsutsatta på ett respektfullt och etiskt sätt. Identifiera 

våldsutsatta kvinnor kan vara problematiskt då många kvinnor väljer att inte berätta något. 

Det är därför av stor vikt att sjukvårdspersonal har kunskap om vilka tecken de bör vara 

uppmärksamma på för att upptäcka våld i nära relationer. Kvinnorna kan ha tydliga tecken 

såsom blåmärken, sår och frakturer men också mer diffusa tecken såsom depression/ångest, 

sömnstörningar, omsorgsbrister och psykosomatiska problem. Om vårdpersonal har 

kunskap och är uppmärksamma ökar sannolikheten att våldet upptäcks (Socialstyrelsen u.å). 

I en slutrapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO (2014) beskrivs att vårdpersonal 

önskar mer utbildning och kompetens inom området våld i nära relationer. Vårdpersonalens 

kunskap kan vara avgörande för om våldsutsatta kvinnor uppmärksammas och får den vård 

de behöver, dock behövs kompetens och rutiner för att vårdpersonalen ska våga fråga om 

våld. 

 

Sjuksköterskans etiska kod har fyra områden som sammanfattar riktlinjerna för ett etiskt 

handlande.  Hen ska visa respektfullhet och medkänsla, samt bidra till att bevara 

omvårdnadens värdegrund.  Vidare beskrivs det att sjuksköterskan ska ingripa för att 

skydda människor vars hälsa är hotad av andra personers handlande (International Council 

of Nursing - ICN, 2012). 

 

I en studie från Israel där syftet var att identifiera sjuksköterskors attityder och upplevda 

hinder för att hitta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer beskrevs det att de flesta 

sjuksköterskor ansåg att det var av stor vikt att hitta dessa offer. Av de tillfrågade 

sjuksköterskorna ansåg 90 % också att det låg i deras omvårdnadsansvar att hitta de utsatta 

för våld i nära relationer. De flesta sjuksköterskor var också bekväma med att samtala om 

detta med patienterna (DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner & Rohs, 2013). I en studie från 

Sverige, där syftet med studien var att förbättra förståelsen för distriktssjuksköterskor som 

möter våldsutsatta kvinnor, intervjuades 11 distriktssköterskor. Studien visade att många 

sjuksköterskor tvekade att fråga om våld i kvinnornas relation under hembesök. De beskrev 

att fanns flera barriärer för att våga fråga. Dessa hinder kunde vara att sjuksköterskan inte 
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visste om det låg i hennes yrkesroll och skyldighet, att tiden de hade för besöket inte räckte 

till eller att andra yrkesgrupper kunde detta med våld i nära relationer bättre. 

Distriktssköterskorna var också rädda för att fråga om våld då de kunde få svar som var 

emotionellt jobbiga och var rädda för att bli för känslomässigt påverkade själva. Detta 

resulterade i att de undvek att fråga. Dessutom var de rädda att göra felaktiga bedömningar. 

Distriktssköterskorna misstänkte att kvinnorna skämdes och tog på sig skulden över våldet, 

och upplevde detta som ett hinder för att kunna fråga om våld i nära relation då de var 

rädda att skrämma iväg kvinnorna (Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & 

Hylander, 2015). 

 

Akutmottagningen är en vanlig instans att vända sig till vid behov av akut vård. I en studie 

från Sydafrika var syftet att belysa upplevelser och känslor från sjuksköterskor som möter 

våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar. Sjuksköterskorna bevittnade både fysiskt och 

psykiskt lidande när de vårdade kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Jobbiga 

incidenter kunde sjuksköterskorna minnas och tänka på i flera år efteråt. Situationer som 

kunde vara extra emotionella var om kvinnan hade med sig en bebis, eller om kvinnan avled 

till följd av sina skador. Sjuksköterskor som bevittnat våldsutsatta kvinnors lidande, såsom 

brutna kroppsdelar, blödande sår och knivsår uppgav att de kände ilska mot förövaren och 

kände sympati för kvinnan. De upplevde också en stor känslomässig påverkan vid vård av 

kvinnorna och uppgav känslor såsom nedstämdhet, depression och stress. En sjuksköterska 

beskrev att hon kände oro för att kvinnorna tog på sig skulden för våldet (Wath, Wyk & 

Rensburg, 2013).  

 

Utvecklingsarbete i Sverige gällande våld i nära relationer 

Under de senaste åren har den svenska regeringen gjort stora satsningar inom området våld i 

nära relationer. Socialstyrelsens nationella tillsyn har inspekterat hälso- och sjukvården 

under år 2011–2013 för att identifiera brister. Avsikten var också att se till så att 

verksamheterna följer lagar, samt att de bedriver vård och omsorg av god kvalitet. IVO 

sammanställde denna slutrapport som visade att det fanns ett stort engagemang och mycket 

kunskap gällande våld i nära relationer. Det skiljde dock mycket i hur arbetet bedrevs mellan 

olika kommuner vilket skulle kunna leda till en icke jämlik sjukvård. Det framkom att 
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sjukvården behövdes utvecklas i vissa delar såsom mål, statistik och kartläggning inom 

området. Förbättringar inom kvalitén och kompetensen ansågs också behövas utvecklas. För 

att omvårdnaden och vården för de utsatta kvinnorna skulle hålla hög kvalitet, vara jämlik 

och patientsäker var IVOs rekommendation att vårdgivarna skulle fortsätta sitt utveckling- 

och planeringsarbete. Detta borde göras genom bland annat bättre uppföljning, ökade 

kunskaper för personalen samt genom att utveckla samverkan både inom hälso- och 

sjukvården och med andra instanser (IVO, 2014).  

 

Omvårdnadsteori - teoretisk referensram  

Författarna valde Katie Erikssons omvårdnadsteori som beskriver vikten av professionella 

relationer samt hur lidande kan lindras Eriksson (2014, s. 55–58) & Eriksson (2015, s. 29, s. 39, 

s. 54). Kvinnor som utsätts för våld i nära relation utsätts för mycket lidande och behöver 

goda relationer med sjukvårdspersonal (WHO, 2017).  

 

Eriksson beskriver att varje människas lidande är unikt. Det är påfrestande för människan att 

lida, då hon känner oro och ångest inför lidandet. I den mest intensiva fasen av lidandet 

klarar människan oftast inte av att dela det med någon annan. Lidandet beskrivs också som 

en kamp, en kamp för människans frihet från det onda till det goda. Eriksson delar upp 

lidande i tre nivåer. Att ha ett lidande, att vara i ett lidande och att varda i lidandet. När en 

människa har ett lidande är hon främmande för sig själv, sina behov och sina potentialer. 

Hon blir således styrd av sina yttre omständigheter. Att vara i lidandet innebär att söka efter 

något mer enhetligt. Människan kanske tillfredsställer sina behov, men upplever ändå en 

känsla av oro. Att varda i lidandet kan liknas med en kamp mellan livet och döden, om livet 

segrar kan människan upptäcka något meningsfullt med sitt lidande (Eriksson, 2015, s. 26–

28, s. 59–60).  

 

Eriksson (2014, s. 55–58) beskriver vidare hur vårdprocessens grund utgörs av relationen 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Det är i den relationen patienten kan få möjlighet att 

uttrycka sina känslor och tankar. Relationen bygger på respekt och det är viktigt att 

vårdgivaren inte forcerar relationen. Vikten av kontinuitet är stor, en vårdrelationens grund 

bygger på kunskap och etiska krav. Vårdarbetet kan struktureras upp på ett sätt som gör att 
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en sjukvårdspersonal har ansvar över vissa patienter. På det sättet kan patientens 

hälsoprocess utvecklas positivt mot en god hälsa. Det är också viktigt att 

sjukvårdspersonalen främjar en god relation till patienten. Patienten kan då känna trygghet 

och vårdprocessen blir vårdande. En god relation är en förutsättning för en fungerande 

vårdprocess. Eriksson (2015, s. 39) beskriver också att det hör till en människas natur att 

tillfredsställa sina primära behov, men när en människa inte längre kan det är det hennes 

omgivnings skyldighet att hjälpa till med detta.  

 

Problemformulering    

Ur tidigare forskning framkommer det att 30 % av världens kvinnor någon gång under deras 

livstid lever i en relation där de utsätts för våld av någon av tidigare nämnda kategorier 

(WHO, 2017). Det är därmed stor sannolikhet att allmänsjuksköterskor möter kvinnor som 

utsätts för våld i nära relation. Fortsättningsvis används uttrycket ”vårdpersonal” genom 

arbetet och inga titlar benämns på vårdgivaren. För att förbättra vård och bemötande för 

våldsutsatta kvinnor anser författarna det vara av stor vikt att belysa kvinnors upplevelser 

av att söka vård i samband med våld i nära relationer. Vårdpersonal har en skyldighet att 

verka för hälsa och förebygga ohälsa och bör därmed stödja dessa kvinnor så att de kan ta 

sig ur sina destruktiva förhållanden (International Council of Nursing - ICN, 2012). 

 

Syfte 
Syftet med studien är att sammanställa forskning som belyser kvinnors upplevelser av 

möten i vården efter att de blivit utsatta för våld i nära relationer.  

 

Metod  

Design  

Artiklarna till denna studie är av kvalitativ ansats då syftet med arbetet var att belysa 

våldsutsatta kvinnors upplevelser av möten i vården. Kvalitativa studier vill skapa förståelse 

för en människas upplevelser och livssituation (Segesten, 2017, s. 107). I kvalitativ 

forskningsdesign samlas information på ett flexibelt, djupt och holistiskt sätt (Polit & Beck, 

2017, s. 741). 

 



6 
 

Under en litteraturstudie startar författaren med en frågeställning, lägger upp en planering 

för insamling av information samt en analys för att tolka fakta, för att slutligen summera 

resultatet. En litteraturstudie ger en överblick över rådande kunskap om ett ämne där andra 

forskares resultat kartläggs. Genom att göra en grundlig undersökning av nuvarande 

forskning kan författaren bidra med att belysa kunskapsluckor i olika områden (Polit & Beck, 

2017, s. 87–89). 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Artiklar varierar mycket i sin kvalitet och vilken sorts information de förmedlar. Därför bör 

författare till en litteraturstudie ta ställning till vilka artiklar som ska inkluderas och 

exkluderas (Polit & Beck, 2017, s. 88–91). Artiklarna som inkluderades var kvalitativa 

originalartiklar, peer reviewed och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Patienterna var 

kvinnor och hade en ålder på minst 18 år. Kvinnorna hade blivit utsatta av en eller flera av 

de typer av våld som nämns i bakgrunden, i en nära relation. Kvinnorna skulle ha haft möte 

med vården. Alla världsdelar samt alla vårdkontexter inkluderades. Till resultatet användes 

artiklar med fokus på kvinnans upplevelse av möten i vården. Artiklarna skulle innehålla 

möten med sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Publiceringsåret skulle vara 2008 eller 

senare. Artiklar som var skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades. 

Artiklar där fokus låg på sjuksköterskans perspektiv exkluderades. Artiklarna valdes ut 

oberoende av kön på våldsutövare.  

 

Litteratursökning  

Östlundh (2017, s. 59–62) beskriver att sökningen av litteratur kan delas upp i två faser, den 

inledande informationssökningen och den egentliga informationssökningen. I den första 

fasen skapas en överblick av det område som ska studeras och sökarbetets grund skapas. I 

nästa steg arbetar författarna systematiskt med att få fram det definitiva valet av litteratur.  

Vetenskapliga artiklar eftersöktes i databaserna PubMed, Cinahl samt PsycInfo då dessa 

databaser rekommenderas för sökningar som rör sjuksköterskans arbetsområde (Polit & 

Beck, 2017, s. 92–93). I sökningarna användes informationsbärande begrepp utifrån syftet; 

kvinnors upplevelser, möten i vården & våld i nära relationer.  
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Sökord: Kvinnors 

upplevelser 

Möten i vården Våld i nära relationer  

Cinahl: Women 

experience 

Experience of healthcare, 

hospital, health care 

Intimate partner violence, 

Battered women 

Pubmed: Experience Care Battered women 

PsycInfo: Women's 

experiences  

Help seeking Violence 

Tabell 1.  

 

I Cinahl användes headings och fritextord samt avgränsningarna Peer reviewed, english och 

publicerade inom en tidsram på 10 år. Intimate Partner Violence och Battered women användes som 

headings (MH) samt women experience, experience of healthcare, health care, intimate partner 

violence och hospital som fritext i Cinahl. Ordet experience användes med trunkering (*) för att 

få flera varianter och således ett bredare sökresultat (Östlundh, 2017, s. 70–71).  

I Pubmed användes en MeSH-term samt avgränsningen publicerad inom en tidsram på 10 år 

och english. De sökord som användes var battered women, experience och care. 

I Psycinfo användes sökorden Violence (Title), help seeking och women's experiences. I sökningen 

gjordes avgränsningar på 10 år samt att de endast skulle innehålla kvalitativa studier. 

Se bilagor, tabell 2 för översikt av litteratursökning.  

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet av de vetenskapliga artiklarna i denna litteraturstudie utfördes systematiskt i flera 

steg. Vid sökningarna lästes först alla artiklars rubrik för att på så sätt gå vidare med de som 

ansågs relevanta. I de artiklar vars rubrik ansågs vara relevant, lästes också abstrakt. Genom 

att läsa abstrakt får läsaren en helhetsbild av artikelns resultat (Friberg, 2017, s. 146). De 

artiklar vars abstrakt svarade mot syftet sparades och lästes sedan grundligt igenom för att 

se om resultatet svarade mot författarnas syfte, frågeställningar samt inklusions- och 

exklusionskriterierna. Efter denna process var 17 artiklar utvalda till vidare granskning av 

författarna.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades och bedömdes slutligen med stöd av statens beredning för 

medicinsk och social utvärderings granskningsmall för studier med kvalitativ 



8 
 

forskningsmetodik. Med stöd av denna mall bedöms artiklarnas relevans, vetenskaplig 

kvalitet och analysmetod (SBU, 2014).  

 

Av de 17 granskade artiklarna bedömdes nio stycken ha hög kvalitet och tre stycken ha 

medelhög kvalitet, vilket resulterade i 12 utvalda artiklar. De 5 artiklar som höll en låg 

kvalitet exkluderades. För att uppnå medelhög kvalitet, enligt författarna, skulle artikeln 

utgå från en väldefinierad frågeställning, ha ett relevant urval, en tydligt beskriven kontext, 

ett etiskt resonemang, ha tydligt beskriven datainsamling, tydligt beskriven analys, samt ha 

ett begripligt och tydligt resultat. För att uppnå hög kvalitet skulle artiklarna, förutom de 

ovan nämnda punkterna, även ha ett tydligt beskrivet urvalsförfarande samt att författarna 

ansåg resultatet överförbart till liknande eller andra kontext.  

  

Analys  

När all information är hämtad och granskad ska den analyseras och huvudsakligt innehåll 

väljas ut (Polit & Beck, 2017, s. 110–111). Detta kan ses som en process där artiklarnas resultat 

bryts ner i delar för att sedan bilda en ny helhet, vilket är litteraturstudiens resultat. Enligt 

Friberg kan analysen delas upp i flera steg. Först bör studierna läsas igenom upprepade 

gånger för att en helhetsbild ska fås. I nästa steg dokumenteras studierna i en tabell, och 

slutligen identifieras skillnader och likheter mellan studierna. Rubriker eller kategorier 

skapas och data sorteras under dessa (Friberg, 2017, s. 135, s 147–150).   

 

I analysen lästes först varje artikel noggrant. Författarna sammanställde sedan varje artikels 

resultat enskilt. Detta för att all väsentlig fakta från varje enskild artikel skulle 

dokumenteras. Skillnader och likheter i de valda artiklarna letades och rubriker skapades. 

Se bilagor, tabell 3 för översikt av inkluderade artiklar.  

 

Etiskt ställningstagande 

Polit & Beck (2017, s. 59) beskriver att kvalitativa forskare måste utveckla strategier för hur 

de ska hantera etiska problem. Det etiska ställningstagandet i denna litteraturstudie 

genomfördes i samband med kvalitetsgranskningen av artiklarna då alla artiklar som är 

valda till resultatet är granskade och godkända av en etisk kommitté. Samtliga studier tog 
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stor hänsyn till kvinnornas önskemål och trygghet. Författarna till detta arbete har lagt stor 

vikt vid noggrannhet kring referenshantering. Arbetet har skrivits med egna ord och därmed 

har inget plagiat förekommit. Vidare har allt som framkommit ur artiklarna redovisats i 

relation till syftet och inte riktat resultatet på något sätt.  

 

Resultat  
Underlaget för resultatet i denna litteraturstudie är 12 stycken vetenskapliga artiklar. 

Deltagarna är våldsutsatta kvinnor världen över, där intervjuer använts för att samla data. 

Syftet för samtliga studier var att undersöka kvinnors många erfarenheter av möten med 

vården när de utsatts för våld i nära relation.  

 

Studierna som använts till resultatet är gjorda i USA, Skottland, Sverige, Jordanien, 

Australien, Nederländerna, Kina, England och Tyskland. Studiernas deltagarantal är som 

minst 6 stycken och som flest 31 stycken. Resultatet inkluderar samtliga typer av våld som 

tidigare nämnts i bakgrunden. Huvudresultatet visade att kunskap kring våld i nära 

relationer och empati bland sjukvårdspersonalen påverkade hur kvinnor upplevde möten 

med vården.  Analysen av artiklarna ledde fram till följande sju kategorier: 

 

 

Figur 1.  
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En önskan om respekt och empati  
Flertalet kvinnor hade en känsla av att det inte fanns någon plats för dem i vården och att 

ingen brydde sig om deras lidande. De beskrev en dålig relation med vårdpersonalen som de 

ansåg saknade empati och uppträdde otrevligt. Kvinnorna upplevde att de inte blev 

respekterade och att deras berättelser inte togs på allvar. De kände också att vårdpersonalen 

gav mer uppmärksamhet till sjukdomar och olycksfall, än till kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer. Detta ledde till att förtroendet för vården minskade. De flesta kvinnor 

ansåg att det var meningslöst att avslöja våldet i sin partnerrelation och att det var som att 

förlora hoppet (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). 

 

I tre studier beskrev kvinnorna att den fysiska vården var både god och lättillgänglig 

(Larsen., Krohn., Püschel & Seifert., 2014; Loke, Wan & Hayter., 2012; och Reisenhofer och 

Seibold., 2012). Dock upplevde kvinnorna i studien av Reisenhofer och Seibold (2012) att den 

psykiska vården var nästintill obefintlig. Patientgruppen önskade en mer empatisk, 

känslomässig och respekterande vård, men det förekom väldigt sällan.  

 

Larsen et al. (2014) beskriver hur viktigt det var för kvinnorna med den empatiska förmågan 

hos vårdpersonalen när de öppnade upp sig och samtalade om sina erfarenheter.  Kvinnorna 

ansåg att vårdpersonalen hade bristande empati vilken bidrog till att 50 % av kvinnorna 

upplevde ett avvisande bemötande. Flertalet kvinnor i en liknande studie hade känslan av 

att vårdpersonalen haft bristande empati för dem vid vårdmötet och istället fokuserat på 

antidepressiv medicinering och inte erbjudit vidare behandlingar. Detta resulterade i att 

kvinnorna kände sig förbisedda och upplevde att vårdpersonalen inte var tillräckligt lyhörda 

inför deras behov (Evans & Feder., 2014).  

 

Att de faktiska orsakerna till kvinnors dåliga mående förbisågs styrktes i en studie av 

Prosman, Wong & Lagro-Janssen (2014). Där framkom att vårdpersonal angivit psykisk 

ohälsa som anledning till remiss trots vetskapen om att kvinnan utsatts för misshandel. 

Kvinnorna kände därmed att de inte blev tagna på allvar. Flera kvinnor beskrev att de var 

missnöjda med den respons de fick när de avslöjade att de var utsatta för våld i sin relation 

och upplevde inte att de fick någon hjälp av betydelse (Damra et al., 2015). 

 



11 
 

Flertalet kvinnor i en studie uppgav att positiva relationer med vårdpersonalen var viktiga 

för dem. De beskrev att vårdpersonalen behandlade dem som en viktig person och att detta 

hjälpte dem att må bättre. I ett fall hade vårdpersonalen stannat kvar efter sitt arbetspass för 

att fråga kvinnan hur hon mådde, detta gjorde att kvinnan kände sig trygg på sjukhuset. En 

annan kvinna berättade att hennes barnmorska såg på henne att hon var mycket trött och 

frågade om något oroade henne. Då vågade kvinnan berätta om våldet i sin relation 

(Nemoto, Rodriguez, & Mkandawire-Valhmu, 2008).   

 

Känslan av att bli skuldbelagd  

Kvinnorna kände sig skuldbelagda för våldet i sin relation (Pratt-Eriksson et al., 2014; Damra 

et al., 2015 & Reisenhofer & Seibold., 2012). En kvinna beskrev hur vårdpersonalen frågade 

henne om det var alkohol inblandat då hon blev misshandlad, och att hon då upplevde att 

hen antydde till att det var hennes fel att hon blivit misshandlad (Pratt-Eriksson et al., 2014). 

Flertalet kvinnor i studien kände också att de var i vägen. I studien av Reisenhofer & Seibold 

(2012) beskrev kvinnorna att de istället för att få empatisk vård upplevde att de klandrades 

för våldet, vilken resulterade i en ännu sämre självkänsla. Alla kvinnor upplevde att 

vårdpersonalen beskyllde dem för att de stannade kvar i en våldsam relation, särskilt om de 

trodde att kvinnan valde att inte lämna relationen trots att de uppmanades att göra det av 

vårdpersonalen. Den mest skadliga aspekten av detta var att kvinnorna förminskade och 

normalisera våldet. Två kvinnor jämförde att leva i en våldsam relation med cancer, men att 

man med en cancerdiagnos iallafall får empatisk vård. Flertalet kvinnor upplevde också att 

de blev stämplade som psykiskt sjuka. Detta begränsade således kvinnorna att ta emot 

stödjande vård.  

 

Att vilja känna säkerhet och trygghet i vården  

En kvinna beskrev att upplevelsen på akutmottagningen var jobbig av flera olika 

anledningar. Kvinnan upplevde det svårt att komma till triagen och snabbt svara på alla 

frågor, i den stunden var hon inte ens medveten om de skador hon hade fått. Sedan fick 

kvinnan sätta sig i väntrummet vilket var påfrestande då hon fick sitta mitt bland många 

olika människor, vissa var påverkade av alkohol. Kvinnan kände sig exponerad och ville 

bort därifrån (Olive, 2016). För att kunna samtala om våld i nära relationer krävdes det en 

säker miljö och kvinnorna i studien av Reisenhofer & Seibold (2012) ansåg att de då behövde 
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känna en fysisk säkerhet och en stödjande miljö. I vissa fall förekom vårdmöten i offentliga 

rum eller med öppna dörrar där samtal kunde avlyssnas (Damra et al., 2015).  Flertalet 

kvinnor upplevde att de kunde vara mer öppna och trygga på internet eftersom de då kände 

en trygghet i anonymiteten (Tarzia, Iyer, Thrower & Hegarty, 2017). Deltagarna i den studien 

oroade sig inte över negativa reaktioner på samma sätt som när de kommunicerade i ett 

fysiskt vårdmöte.  

 

Reisenhofer & Seibold (2012) och Damra et al. (2015) beskriver att kvinnorna inte vågade 

avslöja sina våldsamma relationer för vårdpersonal när deras män närvarade. De upplevde 

också brister och oro kring säkerheten. Kvinnorna i studien av Damra et al. (2015) berättade 

att när de sökte vård för skador orsakade av deras män, fick de frågan om varför skadorna 

uppkommit framför förövaren, eller inför andra främmande människor. Kvinnorna avstod 

således att avslöja den egentliga orsaken till skadorna. Alla kvinnor ansåg att det var 

tryggare att avslöja sina våldsamma relationer med någon de kände väl och på en trygg 

plats.  

 

Flertalet kvinnor sökte vård för de fysiska skadorna, men vård för de psykiska och 

känslomässiga problemen sökte de hjälp för först när situationen var extrem eller ohållbar 

(Reisenhofer & Seibold, 2012). En kvinna berättade att hon sökte hjälp för självmordstankar, 

men eftersom hennes man närvarade vid läkarbesöket kunde hon inte berätta om den 

verkliga anledningen till hennes mående. Hon fick då antidepressiv behandling istället för 

den hjälp hon verkligen behövde. Flertalet kvinnor upplevde dock att medicinering också 

var en viktig del i hjälpen från sjukvårdpersonal då de led av sömnproblem, mardrömmar 

och depression (Nemoto et al., 2008).  

 

Många kvinnor upplevde att de kände mest trygghet till och helst samtalade om sina 

våldsamma relationer med en kvinnlig vårdpersonal (Damra et.al., 2015; Evans, & Feder 

2014; Nemoto et al., 2018; & Bradbury-Jones., Clark & Taylor., 2016). En kvinna i studien av 

Damra et al. (2015) beskrev att det skulle vara opassande för hennes kultur att diskutera 

äktenskap med en annan man. Var tredje kvinna i studien tyckte dock att det gick bra att 

prata med en man, om hon kände att de hade en trygg relation och att han lyssnade på 
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henne. Alla kvinnor önskade att den de diskuterade sin utsatthet med skulle ha samma eller 

högre ålder än henne själv. I studien av Evans och Feder (2014) beskrev en av kvinnorna att 

hon ogillade att vårdpersonalen som skrivit ut antidepressiva läkemedel till henne var man. 

Flertalet kvinnor hade låga förväntningar på vårdpersonalen om de var män. En kvinna i 

studien av Bradbury-Jones et al. (2016) berättade att hennes erfarenhet var att kvinnlig 

vårdpersonal var ett bättre stöd än manlig vårdpersonal. Två kvinnor beskrev att den 

kvinnliga vårdpersonalen var mer förstående och inte bara skrev ut mediciner mot psykisk 

ohälsa (Nemoto et al., 2008).  

 

Erfarenheter av kontinuitet och uppföljning i vården 

Prosman et al. (2014) beskriver hur kvinnor som sökte vård för sin psykiska ohälsa relaterat 

till våld i nära relation inte fick den kontinuitet av vården som önskats. Vårdpersonal 

avslutade sitt uppdrag under behandlingens gång och en ny vårdpersonal tillsattes, vilket 

innebar att kvinnorna fick återberätta händelserna i detalj ytterligare en gång. Det upplevdes 

som jobbigt och resulterade i att den psykiatriska vården avslutades i förtid. Dålig 

kontinuitet bekräftades i studierna av Larsen et al. (2014) och Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, 

Moy, & Taylor, (2011) där kvinnorna beskrev hur de fick olika vårdpersonal att samtala med. 

I studien av Bradbury-Jones et al. (2011) beskrevs det också att kvinnorna tillslut blev trötta 

på att öppna upp och berätta sina känsliga historier för ännu en person och att det påverkade 

mötet mellan dem och vården negativt eftersom kvinnorna tappade motivationen att berätta 

alla detaljer igen.  

 

I många fall hade kvinnorna sökt ett annat boende för att komma bort från sin 

misshandlande partner. Det resulterade ofta i att de fick boende i ett annat område och 

därmed nya vårdinstanser att vända sig till. För att vårdpersonalen skulle få tillgång till 

tidigare journaler och information kunde det dröja veckor eller månader innan nya besök 

kunde påbörjas. Under tiden hann kvinnorna tröttna på de långa väntetiderna (Bradbury-

Jones et al. 2011).  I studierna av Prosman et al. (2014), Loke et al. (2012), Evans & Feder 

(2014) samt Larsen et al. (2014) bekräftas långa väntetider till psykiatrin.  

 

Brister i uppföljning och remisser till andra instanser beskrevs i studierna av Pratt-Eriksson 

et al. (2014) och Bradbury-Jones et al. (2011). En kvinna berättade att hon inte fått någon 
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uppföljning efter vårdbesöket men önskade att vårdpersonal hade ringt henne och frågat hur 

hon mådde (Bradbury-Jones et al., 2011). Vikten av psykiatrisk vård är tydligt i den studien 

där 76 % av kvinnorna uppgav att de hade allvarlig psykisk ohälsa relaterat till misshandeln. 

Den psykiska ohälsan orsakade depression, panikattacker och ångest och 18 % hade så 

allvarliga problem att de krävdes specialiserad psykiatrisk vård. Direkta insatser vidare till 

annan vårdpersonal såsom psykolog gjorde att kvinnorna kände sig omhändertagna och 

stöttade (Evans & Feder, 2014). 

 

I studien av Bradbury-Jones et al. (2011) framkom det att vårdpersonal frågat en kvinna om 

anledningen till hennes depression. Kvinnan kände då att hon fick chansen att berätta om de 

våld hon utsattes för och därefter remitterades hon omedelbart vidare till vårdpersonal med 

utbildning inom våld i nära relation. Samtliga kvinnor i studien uppgav att de kände en 

lättnad när de fick en remiss för vidare vård och en tacksamhet för att de blivit tagna på 

allvar. I studien av Nemoto et al. (2008) beskrev kvinnorna att de fick olika typer av stöd av 

sina barnmorskor, såsom remiss till andra instanser där de kunde få samtala om våld i nära 

relationer. Under samtalen med någon med kunskap om våld i nära relationer fick 

kvinnorna lära sig att de inte var skyldiga till våldet. De var också positiva till att få samtala i 

grupp då de fick reflektera över varför de stannat kvar i en våldsam relation. 

 

Ta sig tid att samtala och våga fråga om våld i nära relationer  
Pratt-Eriksson et al. (2014) beskriver att kvinnorna ansåg det viktigt att vårdpersonal vågade 

fråga om våld i nära relationer. En kvinna beskrev att hon sovit på sjukhus med sin dotter 

men att ingen hade pratat med henne. Kvinnan upplevde att hon behövt någon som kunde 

lyssna och ge henne stöd. En kvinna i studien av Reisenhofer & Seibold (2012) berättade att 

en vårdpersonal talade om för henne att våldet hon utsattes för var kränkande och inte 

acceptabelt, först då förstod hon att hon var ett offer för våld i sin relation. Detta blev då en 

vändpunkt för kvinnan.  

 

Flertalet kvinnor beskrev att de var för rädda för att själva våga ta upp frågan om våld med 

vårdpersonal. De var också osäkra på om vårdpersonalen ville veta att de var utsatta för våld 

i nära relation då de hade uppfattningen att vårdpersonal framförallt var intresserade av 
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mediciner. Men om kvinnorna blev tillfrågade så var de villiga att samtala om sina 

upplevelser. De föredrog också raka frågor om våld i nära relationer, inte vaga, öppna 

frågor. En kvinna förklarade att sjukvårdspersonalen hade frågat hur hon mådde, men sedan 

vänt sig om och inte lyssnat på svaret (Damra et al., 2015). Många kvinnor uppgav att de 

önskat mer omsorg från vårdpersonalen samt att de kunde ha samtalat mer kring 

incidenterna till skadorna (Loke et al., 2012).  

 

I studien av Olive (2016) upplevde en kvinna att vården var god och att vårdpersonalen var 

medkännande och fanns där för att lyssna. En vårdpersonal frågade hur hon mådde, och det 

frågades inte vanligtvis. Alla kvinnor i studien av Damra et al. (2015) beskrev att 

sjuksköterskorna hade mer tid än läkarna för att samtala om våld i nära relationer, samt att 

de då också fick mer hjälp och stöd. En kvinna beskrev att det fanns gott om tid att öppna sig 

och berätta om våld i sin relation med barnmorskor och sjuksköterskor.  

 

Relationen mellan vårdpersonal och offer visade sig ha betydande effekter för hur kvinnan 

upplevde sina vårdmöten (Bradbury et al., 2011). En kvinna i studien uppgav att hon kände 

stor skuld till det våld hon utsattes för och att hon därför inte ville kontakta sjukvården då 

hon upplevde att hon slösade med sjukvårdens tid och resurser. Vändpunkten kom när hon 

fick stöd av en vårdpersonal som berättade för henne att misshandeln inte var hennes fel. 

Det stärkte kvinnans självkänsla. Flertalet kvinnor i studien av Nemoto et al. (2008) uppgav 

att de uppskattade när deras barnmorska hade extra tid för att prata om deras oro, tid till 

hembesök och uppföljande telefonsamtal. En kvinna berättade hur hennes barnmorska 

tillbringat flera timmar till att lyssna på henne efter att hennes arbetspass slutat. Kvinnan 

kunde då prata om att hon utsattes för våld i nära relation utan att oroa sig för att andra 

patienter väntade på sin tur.  

 

Önskan om information 
I fem studier framkom det att kvinnorna upplevde att information om stöd samt vilken hjälp 

som fanns att tillgå var bristfällig (Prosman et al., 2012; Pratt-Eriksson et al., 2014; Damra et 

al., 2015; Larsen et al., 2014; & Loke et al., 2012).  Kunskapen kring skilsmässa, ekonomiskt 

stöd och vilka organisationer som hjälper utsatta kvinnor var ofta nästintill obefintlig. 

Kvinnorna uppskattade när vårdpersonalen var lyhörda inför deras hälsa, informerade om 
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praktiskt stöd, samt gav information om vilken tillgänglighet de hade till kvinnojourer 

(Prosman et al., 2012) & (Loke et al., 2012).  

 

I artikeln av Pratt-Eriksson et al. (2014) upplevde kvinnorna också att information var 

viktigt. En kvinna berättade att hon tvingades föda barn efter en våldtäkt, och hur hon ansåg 

det vara av stor vikt att andra utsatta kvinnor fick information om vilken hjälp som fanns att 

tillgå. Av alla kvinnor som avslöjat att de var utsatta för våld i hemmet fick bara en av dem 

information om vilka hjälpresurser som fanns i samhället (Damra et al., 2015). Larsen et al. 

(2014) redovisar ett resultat där kvinnorna uppger att de önskat tydligare och mer 

information kring praktiska frågor såsom instanser som dokumenterar skador inför 

kommande rättsprocesser. Hälften av alla kvinnorna i studien uppgav att de var i behov av 

vägledning till andra hjälpinstanser.  

 

Tarzia et al. (2017) beskriver att kvinnorna kände tacksamhet över möjligheten till 

information via internet dygnet runt och att kvinnorna inte var begränsade beroende på var 

de befann sig. Kvinnorna var positiva till att använda m-hälsa (mobilhälsa) och e-hälsa 

(elektronisk hälsa) där de kunde kommunicera anonymt med kvinnor i liknande situationer 

samt dela erfarenheter gentemot varandra. Kvinnorna uppgav att tid var en av 

anledningarna till att de inte sökte hjälp på en mottagning, men genom internet delades 

informationen ut tidseffektivt samt bidrog med en tillgänglighet för kvinnorna så de kunde 

ta del av de praktiska råden från vårdpersonalen. Kvinnor som hade ekonomiska, fysiska 

och psykiska begränsningar uppskattade den internetbaserade vården då den bland annat 

möjliggjorde en snabb åtkomst av information.   

 

Vikten av kunskap om våld i nära relation bland sjukvårdspersonal  
Kunskap om våld i nära relationer är av stort vikt bland vårdpersonal (Olive, 2016; Pratt-

Eriksson et. al., 2014; & Nemoto et al., 2008). En kvinna berättade att en specialist på just 

partnervåld på plats i det akuta skedet hade kunnat hjälpa kvinnan att förstå vad som just 

hänt, minska upplevelsen av isolering samt hjälpa till med vidare kontakt för hjälp efter det 

akuta skedet (Olive, 2016). En annan kvinna i studien beskrev att en vårdpersonal som kan 

och vill arbeta med utsatta kvinnor borde finnas på plats på alla akutmottagningar. I studien 
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av Pratt-Eriksson et. al. (2014) beskrev en kvinna att vårdpersonalen som träffade henne var 

oförstående. Kvinnan berättade att hon trodde att vårdpersonal hade kunskaper om våld i 

nära relationer, men att det efter hennes besök inte längre kändes så. En annan kvinna 

uppgav att det kan vara svårt för vårdpersonalen att agera rätt om de inte själva upplevt 

våld i nära relationer (Olive, 2016).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Friberg (2017, s. 129) beskriver att kvalitativa studiers yttersta mål är att ge en ökad 

förståelse. Därmed kändes en litteraturstudie med kvalitativ ansats relevant då syftet var att 

belysa kvinnors upplevelser av möten i vården gällande våld i nära relationer.  

 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för att söka relevanta artiklar då de 

forskningsdatabaserna innehåller artiklar som berör omvårdnad (Östlundh, 2017, s. 67). En 

sökning gjordes även i PsycInfo då databasens mål är att förbättra människors liv genom att 

gynna kommunikationen och tillämpningen av psykologisk kunskap (American 

Psychological Association, u.å). Sökningar efter artiklar i tre olika databaser ansåg författarna 

öka sannolikheten för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt. Sökningarna gjordes 

också enskilt av författarna vilket kan vara en styrka för arbetet då sökningarna inte blev 

identiska och därmed blev utfallet av sökningen bredare. 

 

En första preliminär sökning gjordes för att senare kunna avgränsa sökningen på ett korrekt 

sätt, hitta relevanta sökord samt ta reda på vilken litteratur som fanns inom problemområdet 

(Friberg, 2017, s. 40). Författarna använde då avgränsningen att artiklarna skulle vara 

publicerade inom en tidsram på 15 år. Detta ändrades sedan till 10 år för att få med den 

senaste forskningen och för att avgränsa sökningen ytterligare. Författarna är medvetna om 

att arbetet därmed kan ha gått miste om relevant fakta som publicerats före år 2008.  

 

I den andra sökningen användes MeSH-termer och CINAHL Headings för att få större och 

bättre sökträffar. Alla titlar i respektive sökning lästes för att inte gå miste om någon relevant 

artikel. Östlundh (2017, s. 77) beskriver att titlarna är till stor hjälp i en sökning. Författarna 

granskade artiklarna med stöd av SBU:s granskningsmall. Detta gjordes för att få en 
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totalbedömning av studiernas kvalitet (Friberg, 2017, s. 134). Författarna granskade 

artiklarna enskilt för att sedan diskutera tillsammans vad de kommit fram till och dra 

gemensamma slutsatser angående de valda artiklarnas kvalitet. Artiklarna granskades två 

gånger vilket författarna anser höja litteraturstudiens kvalitet.  

 

De valda artiklarna var alla skrivna på engelska och författarna var medvetna om att risken 

för misstolkningar fanns. Översättningarna värderades därför kritiskt. Arbetet innehåller 12 

vetenskapliga artiklar i resultatet vilket kan ses som en svaghet eftersom att det är minimum 

antal artiklar som krävs för arbetet. Under analysen ansåg författarna att fler artiklar med 

stor sannolikhet inte skulle tillföra resultatet så mycket mer fakta, då de flesta artiklar 

presenterade liknande resultat. Författarna ansåg därmed att de uppnådde datamättnad. 

Polit & Beck (2017, s. 497) beskriver att datamättnad innebär att datainsamlingen når en fas 

där ytterligare information inte ger mer kunskap och information. Studier skiljer sig åt när 

det kommer till punkten för datamättnad då författaren eller forskaren avgör när den anser 

att mättnad uppnåtts. Studier med en bredare frågeställning kräver oftast mer information 

än en studie med väl avgränsad frågeställning för att uppnå mättnad.  

 

Under analysen var författarna medvetna om att de bär på en förförståelse som är viktig att 

reflektera kring för att resultatet skulle bli rättvist. Dahlborg-Lyckhage (2017, s. 177) 

beskriver att det är viktigt med öppenhet och att den begränsas av förförståelse. Öppenheten 

kan således aldrig bli helt total. Känslomässiga hinder, teoretisk kunskap kan innebära att 

författaren blir mindre öppen i sin analys.  

 

Resultatdiskussion   

Syftet med detta arbete var att belysa kvinnors många olika erfarenheter av vårdmöten efter 

att de blivit misshandlade i en nära relation. Resultatet visade många erfarenheter, både 

positiva och negativa. Kunskap, empati, trygghet och kontinuitet var faktorer som belystes 

extra mycket bland kvinnorna i resultatet. Långa väntetider, okunskap och att inte bli tagen 

på allvar var faktorer som orsakade extra lidande för kvinnorna. Utifrån resultatet finns det 

flera punkter att utveckla inom vården för våldsutsatta kvinnor.   

 



19 
 

Artiklarna i resultatet är gjorda i olika delar av världen, dock är inte alla världsdelar 

inkluderade. Det finns till exempel ingen studie med i resultatet från sydöstra Asien. WHO 

(2013) beskriver att förekomsten av kvinnomisshandel i sydöstra Asien är som allra störst i 

världen, 37,7 % av alla kvinnor upplevde våld i nära relation under år 2013. I en studie av 

Guruge gjord i Sri Lanka (2012) uppgav de flesta sjuksköterskor att de ansåg att de utsatta 

kvinnorna borde stanna kvar i sin våldsamma relation. Två sjuksköterskor beskrev att de 

samtalade med kvinnorna om att lugna ner sig, lyssna mer på mannen, vara mer positiva 

och försöka hålla ihop familjen. Sjuksköterskorna berättade om bristande stöd och hjälp i 

samhället för våldsutsatta kvinnor. De ansåg därför att det var mer säkert för kvinnorna att 

stanna i sin relation.  

 

Resultatet visade att många kvinnor upplevde att vårdpersonalen inte brydde sig om deras 

lidande. De beskrev också hur vårdpersonal ibland frågade hur de mådde, för att sedan inte 

lyssna till svaret. Eriksson skriver i sina teorier att det många gånger är någon i den 

lidandets närhet som ställer frågor och tvingar den lidande till ett för snabbt svar. Ofta är det 

människor som orsakar andra människor lidande. Det kan vara omedvetet och kan kallas för 

ett dolt lidande. Sjukvårdens syfte är att lindra lidande, men många gånger skapar den 

istället ytterligare ett lidande, vårdlidandet. Lidandet i vården är ett lidande som uppstår i 

relation till sjukvården på grund av utebliven vård eller orsakat av vårdandet. Vårdlidandet 

kan uppkomma i samband med känslor som ensamhet och otrygghet, men också när 

patienten tvingas vänta. När vården inte räcker till utmynnar det i ett lidande. Vårdlidandet 

är ett helt onödigt lidande som alltid bör motverkas och förhindras. Att inte se människan är 

en kränkning av hennes värdighet. (Eriksson, 2015, s. 32–35, s. 77–82, s. 92).  

 

I resultatet beskrevs också hur kvinnor upplevde att vårdpersonal gav dem skuld för att de 

stannade kvar i en våldsam relation. Det fanns även kvinnor som själva kände skuld till det 

våld de utsatts för, och därför inte tog upp det med vårdpersonalen. Eriksson beskriver att 

lidande lätt kan leda till att människan känner skuld, vilket i sin tur kan leda till oro och en 

flykt till det onda. Lidandet hos en människa har ett samband med känslan av skuld. 

Känslan av skuld leder till ett lidande då människan inser att hon svikit sig själv. Det krävs 

finkänslighet för att som vårdpersonal möta en människa som lider, och sedan kunna dela 
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detta lidande. Att känna medlidande är ett grundbegrepp i vårdandet (Eriksson, 2015, s. 29, 

s. 39, s. 54)  

 

Goda relationer med vårdpersonal ansåg många kvinnor vara mycket viktigt. Att samtala 

med en kvinnlig vårdpersonal upplevdes mer lättsamt än att samtala om sina problem med 

en man. Vissa kvinnor beskrev att de hade en dålig relation med vårdpersonalen och 

upplevde att de inte blev respekterade. Eriksson (2014, s. 55–58) beskriver att relationen 

mellan vårdpersonal och patient avser att stärka patientens egna hälsoprocesser. 

Avsaknaden av en god, meningsfull relation kan leda till ett av det största lidandet 

(Eriksson, 2015, s. 35).  

 

Flertalet kvinnor i resultatet beskrev också att de önskade raka frågor från 

sjukvårdpersonalen angående våld i nära relationer. I studien av Guruge (2012) berättade en 

sjuksköterska att hon gärna ville öppna upp för samtal kring våld i nära relationer, men att 

hon inte skulle fråga direkta frågor utan istället samtala kring ämnet. Sjuksköterskan beskrev 

också att om den våldsutsatta kvinnan kände att samtalet var äkta, så skulle hon våga berätta 

om sin situation.  

 

Flertalet kvinnor i resultatet beskrev att vårdpersonalen ofta såg de fysiska skadorna, men 

inte tog sig tid att fråga om de utsattes för våld i sin relation. Många kvinnor vågade inte 

berätta om våldet trots att de fick frågan från vårdpersonal. Eriksson (2015, s. 39) beskriver 

att det hör till en människas natur att tillfredsställa sina primära behov, men när en 

människa inte längre kan det är det hennes omgivnings skyldighet att hjälpa till med detta. I 

studien av Guruge (2012) beskrev flertalet sjuksköterskor att de framförallt var de fysiska 

skadorna som togs om hand. De önskade hjälpa de våldsutsatta kvinnorna med deras 

psykiska problem också, men de stod maktlösa om kvinnorna inte vågade avslöja våldet för 

dem.  

 

Många kvinnor upplevde brister inom kontinuiteten i vården, de fick ofta berätta sin historia 

för flera olika vårdpersonal och orkade tillslut inte återberätta allt. Att kontinuitet för 

våldsutsatta kvinnorna är av stor vikt styrks i studien av Guruge (2012). Sjuksköterskorna i 
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studien beskrev att kommunikation och samarbete mellan olika instanser inom sjukvården 

var viktig men bristfällig. Även Eriksson (2014, s. 55–58) styrker detta i sin teori då hon 

beskriver att oavsett om vårdtiden är lång eller kort är vikten av kontinuitet stor. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys skriver i en rapport från 2012 att kontinuitet är en 

central del i patientcentrerad vård och för att uppnå en helhetssyn av patienten krävs 

samarbete mellan samtliga vårdgivare. Vidare beskriver myndigheten att samordning och 

samverkan mellan vårdpersonal är bristande inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

 I de flesta artiklar till resultatet beskrev kvinnorna att de önskade känna trygghet i 

vårdsammanhang. Istället fick flertalet frågor om sina skador framför förövaren eller frågor 

om våldet i en otrygg miljö. Detta styrker både Guruge (2012) och Fossum (2015, s. 229) i sina 

studier där kvinnorna önskade att få tala med vårdpersonal i enrum. I resultatet framkom att 

flertalet kvinnor upplevde det positivt att ha tillgång till information och kontakt med 

vården via internet. Kvinnorna sparade tid och kunde få hjälp samtidigt som de behöll sin 

anonymitet. Socialtjänsten (u.å) beskriver att patienter får möjlighet till bättre 

självständighet, delaktighet och inflytande via digitala vårdtjänster.  

 

Att få samtala i grupp bland andra kvinnor om varför de stannat kvar i en våldsam relation 

upplevdes också som positivt bland flertalet kvinnor i resultatet. Det styrker Fossum (2015, s. 

298) där kvinnorna uppgav att deras ångest minskat av att få samtala med andra kvinnor i 

liknande situation och ta del av deras erfarenheter. Samtalen gav dem också styrka inför den 

hjälp de skulle få. Detta var av stor betydelse eftersom kvinnor med psykisk ohälsa 

konsumerar mycket vård.  
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Förslag på förbättringsarbete inom vården för att ge kvinnor ett tryggare bemötande grundat på 

resultatet: 

Åtgärd Mål 

Kunskap och 

utbildning  

Krävs för en ökad förståelse för de utsatta kvinnorna. Vårdpersonal bör 

få kunskap i hur de bättre kan identifiera och fånga upp våldsutsatta 

kvinnor samt vilka symptom de visar upp och söker vård för.  

Resurser Skulle ge kortare väntetider, personal skulle få tid för att samtala och 

fråga. Det skulle finnas utrymme för samtalsgrupper och kontinuitet. 

För att uppnå kontinuitet krävs god personalstyrka som kan fokusera 

på sina patienter.  

Forskning För att kunna ge en god vård krävs kunskap, för att få kunskap krävs 

forskning kring ämnet. Våld i nära relationer är ett stort problem 

världen över, och kvinnan är den som ofta utsätts för våldet. Ändå 

forskas det lite på kvinnors upplevelser. Det bör läggas mer tid och 

pengar på denna typ av forskning.   

En ifrågasatt 

tystnadskultur 

Våga prata - många kvinnor tror att de är ensamma i situationen och 

ovetande om hur många andra de faktiskt delar erfarenheter med. 

Skammen skall inte ligga hos offret utan hos utföraren, därför måste vi 

börja prata om problemen och upplysa befolkningen om 

samhällsproblemet.   

Nära samarbete 

mellan instanser  

Ett nära och tryggt samarbete är avgörande för att kvinnor skall känna 

sig hörda och få en vård som de behöver. När instanser samarbetar, 

arbetar de på liknande vis och mot samma mål - vården blir tydligare 

och tryggare för offret.  

Tabell 3. 
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Slutsats  

Sjukvården står inför en utmaning gällande kvinnor som utsätts för våld i nära relation. 

Denna litteraturstudie fokuserade på kvinnans upplevelse men läsaren har också fått en 

insyn i vårdpersonalens upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld. Kunskap och 

utbildning skulle underlätta för alla parter då det ger en ökad förståelse och ett bättre möte 

som i sin tur kan leda till att fler kvinnor vågar berätta om sin situation. Vårdpersonal har 

ofta viljan att hjälpa, stötta och vårda men denna tystnadskultur kring ämnet behöver 

uppmärksammas och ifrågasättas på många punkter. Kvinnorna som utsätts för våld i nära 

relation är många och vi hoppas med detta arbete att vi lyft ämnet och fått mer kunskap. 
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TABELL 2  

Översikt av litteratursökning. 

 

Databas 

datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Cinahl, 

180923 

Intimate partner 

violence (MH-

exact subject 

heading) AND 

women 

experience* 

AND hospital 

Published Date: 

20080101–

20181231, english 

language, peer 

reviewed,  

46 46 15 2 1  

Cinahl, 

180922 

Intimate partner 

violence (MH-

exact subject 

heading) AND 

women 

experience* 

AND health 

care 

Published Date: 

20080101–

20181231, english 

language, peer 

reviewed,  

178 178 19 10 6  

Cinahl, 

180908 

Battered women 

(MH-exact 

subject heading) 

AND 

experience* of 

healthcare 

Published Date: 

20080101–

20181231, english 

language, peer 

reviewed,  

62 62 8 1 1 

PsycInfo, 

180910 

Violence (Title) 

help seeking, 

womens 

experiences 

After 2008, 

Qualitative Study  

14 14 4 2 2 

Pubmed, 

180928 

Battered women 

(MeSH-term), 

experience,  

10 år 51 51 11 2 2  

 
 I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i urval 3 lästes hela artiklar för 
relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet och i urval 4 är de artiklar som valdes till resultatet. 
 
 
 
 

  



TABELL 3 

Översikt av inkluderade artiklar 

 

Författare, årtal &  

land:  

Studiens syfte:  Typ av 

studie & 

antalet 

deltagare: 

Metod, 

datainsamling & 

analys: 

Huvudresultat: Kommentarer 

gällande 

kvalitet: 

Bradbury-Jones, 

Clark & Taylor 

(2016) England 

  

Att undersöka misshandlade kvinnors 

upplevelser av sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ 

studie. 

 

10 kvinnor.  

Intervjuer som 

gjordes på en 

säker plats. 

Kvinnor som utsatts för misshandel uppskattade uppföljning samt 

remisser för vidare vård.  

Medelhög 

Bradbury-Jones, 

Duncan, Moy & 

Taylor (2011) 

Skottland 

 

Att undersöka hur kvinnor som lever 

med våld i nära relation upplever 

vården de möts av.  

Kvalitativ 

studie.  

 

17 kvinnor.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

Relationen mellan vårdpersonal och patient visade sig ha stor 

betydelse av hur patienten upplevde sitt vårdmöte. Kvinnor som 

utsatts för våld hade ofta en känsla av skam och det var därför av stor 

vikt för vårdpersonalen att se, lyssna och uppmuntra kvinnan.  

Hög 

Damra, Abujilban, 

Rock, Tawalbeh, 

Ghbari & Ghaith 

(2015). Jordanien  

Att undersöka erfarenheterna från 

gravida kvinnor som blivit utsatta för 

våld i sina relationer och sökt hjälp från 

sjukvården vid offentliga sjukhus i 

Jordanien. 

Kvalitativ 

studie.  

 

25 kvinnor.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer  

Resultaten visade att kvinnorna inte var nöjda med 

sjukvårdspersonalens hjälp. De föredrog att prata om sin situation 

med kvinnor som hade kunskap om våld i nära relationer samt i 

samma ålder eller äldre. Kvinnorna upplevde brist på integritet, 

kontinuitet och tid. Sjukvården behöver mer utbildning samt screening 

för våld i nära relationer. 

Hög 



 

Evans & Feder 

(2014) England 

Att undersöka vilka hinder kvinnor upplever 

då de söker vård efter att de blivit utsatta för 

våld i nära relationer.  

Kvalitativ 

studie. 

31 kvinnor.  

Upprepade intervjuer. Intervjuer gjordes 

i två omgångar med 5 månaders 

mellanrum och hölls på trygga, säkra 

platser. Tematisk analys.   

Egen skuld, rädsla för konsekvenserna samt 

brist på information var barriärer för offren.  

Medelhög 

Larsen, Krohn, 

Püschel & Seifert 

(2014) Tyskland 

Att få information om kvinnors erfarenheter 

kring vårdmöten då de blivit utsatta för våld i 

sin relation, för att förbättra sjukvården och 

belysa denna patientgrupp internationellt. 

Kvalitativ 

studie.  

 

6 kvinnor. 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

gjordes. Fenomenologisk analys.  

Kvinnorna kände sig ofta ensamma och var 

rädda att inte bli tagna på allvar när de inte 

hade fysiska skador. Väntetiderna till 

psykiatrisk vård var långa.  

Hög 

Loke, Wan & Hayter 

(2012) Kina 

Att öka kunskapen om kvinnors upplevelser 

efter att de blivit utsatta för våld i nära 

relationer.   

Kvalitativ 

studie.  

 

9 kvinnor.  

Intervjuer gjordes med fokus på 

individuella tolkningar av kvinnornas 

upplevelser. Tematisk analys.  

Offren hade ofta dålig självkänsla, var 

deprimerade och upplevde skamkänslor. 

Dåliga erfarenheter från familj och vården som 

begränsades av kulturella normer. 

Hög 

Nemoto, Rodriguez 

& Mkandawire-

Valhmu (2008) 

USA  

 

 

Att undersöka misshandlade japanska kvinnors 

upplevelser och erfarenheter av att ta emot 

hjälp av vården. 

Kvalitativ 

design.  

 

15 kvinnor.  

Semistrukturerade intervjuer som varade 

mellan 40 min - 2 timmar. Intervjuerna 

spelades in.   

Tre områden i vården som misshandlade 

kvinnor ansåg viktiga var empati och 

förståelse, professionell ingripande och ett 

flexibelt system för stöd. 

Hög 

Olive, 2016, England 

 

Att undersöka kvinnors känslomässiga 

upplevelser då det blivit utsatta för våld i nära 

relationer och behövt uppsöka en 

akutmottagning. 

Kvalitativ, 

deskriptiv.  

 

6 kvinnor. 

Semistrukturerade intervjuer Akuta stressreaktioner var vanliga efter besök 

på akutmottagningen i samband med våld i 

deras relation. Dessa akuta stressreaktioner 

påverkade kvinnorna negativt. 

Hög 



Reisenhofer & 

Seibold (2012) 

Australien 

Att undersöka vårderfarenheter av 

australiska kvinnor som levde med 

våld i sin relation samt hur det 

påverkade kvinnornas självkänsla och 

förståelse för misshandel.   

Kvalitativ 

studie.  

 

7 kvinnor.  

Semistrukturerade intervjuer 

som pågick i 1–2 timmar.  

Kvinnor saknade ofta empati bland vårdpersonalen när de sökte 

sjukvård. Om sjukvårdspersonalen visade empati så gav det 

kvinnorna större möjlighet att öka sin självkänsla och möjligheten att 

ta sig ur sitt destruktiva förhållande. 

Hög 

Pratt-Eriksson, 

Bergbom & 

Lyckhage (2014) 

Sverige 

Att få en djupare förståelse av kvinnors 

upplevelser av våld i nära relationer 

samt deras vårdmöten.  

Kvalitativ 

studie.  

 

12 

kvinnor.  

Intervjuer som varade 45–60 

minuter.   

Kvinnorna upplevde lidande på grund av likgiltiga beteenden i 

möten med sjukvårdspersonal. Kvinnorna var besvikna och ledsna 

över bristen på stöd, omsorg och empati. Sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal måste förstå och upptäcka tecken på våld i nära 

relationer samt ge adekvat vård, eftersom dessa kvinnor är utsatta. 

Kvinnorna behövde känna att de kunde lita på vårdpersonalen. Brist 

på förtroende kunde leda till att färre kvinnor berättade och sökte 

hjälp. 

Hög 

Prosman, Wong & 

Lagro-Janssen 

(2014) 

Nederländerna 

 

Att få ett större kunskapsområde 

gällande processen när kvinnor söker 

vård efter våld i nära relationer.  

Kvalitativ 

studie. 

 

14 

kvinnor.   

Semistrukturerade intervjuer 

som varade i 30–90 minuter. 

Intervjuerna gjordes på trygga 

platser enligt kvinnornas 

önskemål.   

Kvinnorna hade negativa erfarenheter sedan tidigare och var rädda 

för sin partner, vilket gjorde att de inte sökte vård. Kvinnor behöver 

stöd från familj och vänner för att ta steget. De var i behov av både 

fysisk och psykiatrisk vård samt praktisk information.  

Hög 

Tarzia, Iyer, 

Thrower & Hegarty 

(2017)  

Australien 

 

  

Att belysa vilka faktorer som kunde få 

kvinnor att avskräckas eller 

uppmuntras till att använda sig av 

teknik och internet för att kontakta 

sjukvård samt ta del av lättillgänglig 

information kring våld i nära 

relationer.  

Kvalitativ 

studie.  

 

19 

kvinnor.  

Semistrukturerade intervjuer 

som varade i 60 minuter på en 

säker plats. 

Kvinnorna kunde kontakta vården samtidigt som de var anonyma 

och kunde ta del av mycket information och erfarenheter från andra 

kvinnor.  

Medelhög 

 

 
 

 


