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Abstrakt  

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt problem med många konsekvenser. Riktlinjer för att 
bemöta och hantera våld mot kvinnor finns både på en internationell samt nationell nivå. Detta 
fenomen är av komplex natur och resulterar i att våld mot kvinnor inte alltid upptäcks eller 
behandlas inom hälso- och sjukvården (HSV). Det är av betydelse att belysa kvinnors 
upplevelser av kontakten med HSV för att utifrån det kunna ge ett bra bemötande och ett 
optimalt vårdtillfälle. Syfte: Att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelser av kontakten med 
HSV. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats gjordes för att se över det 
rådande kunskapsläget inom ämnet. Resultat: HSV-personal upplevdes inte ha tid att prata om 
våldsutsatthet och konfidentialiteten upplevdes att brista. Servicestandard och produktivitet 
upplevdes prioriterade och våldsutsatthet som underliggande orsak till att söka vård upplevdes 
inte uppmärksammat utav vårdpersonal. Vid vårdtillfället erhölls ingen eller otillräcklig 
information om tillgänglig hjälp. En bristande tillit till HSV beskrevs relaterat till kontakten med 
andra instanser samt ett bristfälligt bemötande vid kontakt med HSV. Diskussion: För att ge 
den våldsutsatta kvinnan ett optimalt vårdtillfälle krävs en förtroendefull relation för att kunna 
samtala om våld. Tidigare forskning har visat att HSV-personal beskriver barriärer till att 
samtala om våld och behöver utbildas och tränas i att bemöta våldsutsatta kvinnor. Slutsats: 
Vidare forskning behövs av våldsutsatta kvinnors upplevelser, specifikt av mötet med 
sjuksköterskan för att kunna utveckla denna professions arbete med kvinnors våldsutsatthet.   
 

 
Nyckelord: Bemötande, Bekräftande omvårdnad, Empowerment, Litteraturöversikt, Patient-
Personalrelationer, Upplevelser av hälso- och sjukvård 
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1.  Introduktion 

Våld mot kvinnor är ett globalt problem som har en negativ inverkan på den våldsutsatta 

kvinnans fysiska, psykiska, sexuella och sociala hälsa. Dessa kvinnor förekommer inom all HSV. 

Det är av betydelse att belysa kvinnors upplevelser av kontakten med HSV för att utifrån det 

kunna ge ett bra bemötande och ett optimalt vårdtillfälle.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Våld mot Kvinnor 

Våld mot kvinnor är ett brott mot mänskliga rättigheter och en manifestation för historisk 

ojämställdhet mellan könen (United Nations of Human Rights (UNOHR, 1993). Könsrelaterat 

våld mot kvinnor beskrivs av World Health Organizations (WHO) (2016, s. 4) inkludera våld i 

nära relationer, sexuellt våld, trafficking, mord, hedersrelaterat mord, syrakastning och sexuella 

trakasserier, men även könsstympning, hot om våld och frihetsberövande. Könsrelaterat våld 

mot kvinnor är våld som orsakar fysiska, psykiska och sexuella skador, eller lidande, och kan 

förekomma både öppet och i det dolda (WHO, 2013). Våld mot kvinnor är en riskfaktor för 

hälsan jämförbar med hypertoni, rökning och övervikt (Vos et al., 2006). Det könsrelaterade 

våldet mot kvinnor är ett globalt problem där enligt WHO (2017) ungefär en tredjedel av 

kvinnorna världen över någon gång har varit utsatta för fysiskt och/eller sexuellt våld, där det 

vanligaste är att våldet förekommer i nära relationer. Särskilt sårbara för att utsättas för våld är 

de kvinnor som tillhör minoritetsgrupper, kvinnor som är flyktingar, migrerande kvinnor, 

kvinnor som bor i glesbygd, barskrapade kvinnor, kvinnor som är fängslade eller 

institutionaliserade, kvinnor med funktionsvariationer, äldre kvinnor, kvinnor i väpnade 

konflikter och barn av kvinnligt kön (UNOHR, 1993). Barn definieras enligt UNOHR (1990) som 

en människa under 18 år. Våldet kvinnor utsätts för påverkar dem i såväl psykiska som fysiska 

och sexuella aspekter och ger negativa konsekvenser för hälsan och välmåendet där fysiska 

konsekvenser, förutom de direkta, som sträcker sig från små skador, såsom blåmärken, till 

dödlighet, och även långvariga såsom kronisk smärta och permanenta fysiska defekter. Våldet 

ger dessutom indirekta konsekvenser såsom påverkan på den sexuella hälsan och sämre 

hälsovanor. Förutom detta har oförklarliga fysiska symtom samt en lägre hälsostandard påvisats 

hos kvinnor utsatta för fysiskt och sexuellt våld (Plichta, 2004; Akyüz, Yavan, Şahiner & Kılıç, 
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2012). De psykiska konsekvenserna för en kvinna som utsätts för våld kan vara depression, 

sömnstörningar, posttraumatiskt stressyndrom, ha en inverkan på självskadebeteende hos 

kvinnan i form av alkohol- och drogberoende, ångest, ätstörningar och suicid (WHO, 2017; 

Akyüz et al., 2012). Den kroniska stressen och ångesten som kan orsakas av våldet hos 

våldsutsatta kvinnor kan dessutom leda till somatiska besvär som astma, huvudvärk, problem 

från mag-tarmkanalen samt en ökad risk för sexuellt överförbara sjukdomar och 

graviditetsrelaterade besvär (Akyüz et al., 2012). Våld i nära relation har visat sig vara mer 

förekommande i relationer där kvinnans partner har lägre utbildning samt där kvinnor har 

svårigheter med sin nuvarande inkomst, låg socioekonomisk status samt där kvinnan inte har 

lika mycket att säga till om som sin partner vad gäller hushållets inkomst. Det har även visat sig 

att förekomsten av våld i nära relation inte påverkas av det faktum att barn finns i hushållet. 

Andra faktorer som kan öka risken för att kvinnan utsätts för våld i förhållandet är om partnern 

ofta blir berusad, där partnern visar ett våldsamt beteende utanför hushållet samt där partnern 

har lägre inkomst än kvinnan. Det har setts en viss skillnad mellan olika länder vad gäller 

förekomsten av våld relaterat till olika faktorer, dessa skillnader tros bero på individuella 

faktorer samt strukturella faktorer i landet (Reichel, 2017).  

2.2 Vård vid utsatthet för våld 

Istanbulkonventionen (Council of Europe, 2011) som hittills har undertecknats av 46 

europeiska medlemsstater (Council of Europe, 2020) säger att tillgången till HSV ska säkerställas 

för kvinnor utsatta för våld, resurser ska tilldelas och personal ska utbildas i att bemöta våld 

mot kvinnor (Council of Europe, 2011, artikel 20:2, s. 8). Förenta Nationerna (United Nations 

[UN]) skriver också i sin deklaration för eliminering av våld mot kvinnor (UNOHR, 1993) att 

medlemsstater skall arbeta för att försäkra sig om att kvinnor utsatta för våld, och om 

nödvändigt deras barn, har nödvändiga hjälpresurser och stödstrukturer inom hälso- och 

sociala sektorer och andra nödvändiga åtgärder för att främja deras säkerhet samt fysisk och 

psykisk rehabilitering. Vives-Cases, Ortiz-Barreda och Gil-Gonzáles (2010) skrev att 115 länder, 

vid tiden då kartläggningen utfördes, hade adapterat eller reviderat lagstiftning mot våld mot 

kvinnor. Denna siffra kan ställas mot det faktum att UN, sedan 2011, har 193 medlemsländer 

(UN, 2020) som svarar under den fastställda deklarationen om eliminering av våldet mot 

kvinnor (UNOHR, 1993). Av de 115 medlemsstaterna återfinns 89% av dessa i Europa och 
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Amerika (Vives-Cases et al., 2010). Våldet med största sannolikhet underrapporterat och kan 

vara svårupptäckt då kvinnan av olika anledningar kan dölja att hon är utsatt för våld, eller 

välja att inte vända sig till HSV för hjälp med våldet. Forskning visar att majoriteten av 

kvinnorna utsatta för våld inte söker HSV med anledning att de är utsatt för våld och heller inte 

avslöjar våldet i kontakt med HSV. Endast en liten andel väljer att berätta om våldet vid 

tillfrågan av HSV-personal (Leskosek et al., 2017). Dock visar annan forskning på att kvinnor 

som utsatts för våld generellt ses utnyttja HSV i större omfattning än kvinnor som inte utsatts 

för våld (WHO, 2013, s. 1; Bonomi, Anderson, Rivara & Thompson, 2009) samt att kostnaden för 

vård uppges vara större för gruppen våldsutsatta kvinnor jämfört med kvinnor som inte blivit 

utsatta för våld (Bonomi et al., 2009). Det är inte säkert att kvinnan som är utsatt för våld inser 

att hon är utsatt eftersom våldet kan normaliseras i hennes vardag och att hon kanske istället 

söker vård i andra syften (Vos et al., 2006). Kvinnor utsatta för våld är en grupp individer som 

behöver identifieras för prevention och behandling, både för deras egen hälsa och ur ett 

samhällsperspektiv.  

 

För att säkerställa att hälso- och sjukvårdssystemet omfattar ändamålsenlig vård, arbetar 

sjuksköterskan i samverkan med andra professioner inom HSV, men också med andra 

professioner inom den offentliga sektorn. Sjuksköterskans hälso- och sjukvårdsarbete planeras, 

implementeras och genomförs i samverkan med andra professioner (International Council of 

Nurses (ICN), 2020). Sjuksköterskan arbetar för att främja hälsa och lindra lidande och har i 

mötet med kvinnan som är utsatt för våld, eller misstänks vara utsatt för våld, som uppgift att se 

till att kvinnan erbjuds stöd och hjälp, skapa förutsättningar för att samtala öppet i mötet med 

kvinnan, känna igen olika tecken på våld, identifiera och bedöma dessa, ställa frågan om 

utsatthet för våld och behandla detta genom att informera, hänvisa till instanser som kan hjälpa, 

åtgärda skador samt dokumentera och erbjuda uppföljning (WHO, 2013, s. 3–9). Forskning visar 

på att vårdpersonal saknar kunskaper om hur de ska bemöta och hantera våldsutsatta kvinnor, 

detta till följd av brist på, eller okunskap om, riktlinjer på arbetsplatsen. Konsekvensen är att 

färre kvinnor screenas för utsatthet för våld jämfört med om vårdpersonalen har fått utbildning 

i ämnet samt har tydliga riktlinjer (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Att vara 

medveten om våld mot kvinnor är inte samma sak som att vara medvetet uppmärksam på våld 

mot kvinnor. Medvetenhet och uppmärksamhet för våldet varierar från både HSV-personalens 
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sida och den våldsutsatta kvinnans (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014) varför 

risken finns att våldet aldrig upptäcks och åtgärdas. Bradbury-Jones et al. (2014) använde sig av 

ett ramverk grundat på modellen om Johari fönstret då de utforskade uppfattningar om våld 

mot kvinnor och avslöjandet av det. Deras ramverk AWARE (abused, women, awareness, 

recognition and empowerment) beskrev komplexiteten i att uppdaga våld mot kvinnor i fyra 

fönster. AWARE visar på att både kvinnan och HSV-personalen kan känna igen och se våldet, 

att det kan vara HSV-personalen som känner igen och ser våldet men inte kvinnan, att det kan 

vara kvinnan som känner igen och ser våldet men inte HSV-personalen samt ett fjärde 

perspektiv där varken kvinnan eller HSV-personalen känner igen eller ser våldet. Det ligger på 

HSV-personalens ansvar att fråga och skapa förutsättningar för att samtala om utsatthet för våld 

i mötet med kvinnan. Svårigheter i att förstå kvinnan från HSV-personalens sida skapar en 

avsaknad av gemensam grund att mötas på vilket leder till att kvinnan inte nödvändigtvis får 

det stöd hon behöver (Henderson, 2001). 

2.3 Empowerment 

Empowerment är en process som skapas under partnerskap och går ut på att främja 

patientens autonomi genom att ge patienten kunskap om sig själv och sin livssituation. 

Empowerment skapas genom att vårdpersonal och patienten har ett ömsesidigt utbyte av 

information och kunskap mellan varandra samt ett ömsesidigt förhållningssätt mellan 

parterna innefattande respekt, tillit och engagemang (Weisbeck, Lind, Ginn & 

2019). Partnerskapet skapar delaktighet för patienten som då medverkar i sin egen vård och 

beslut rörande denna. Patientens autonomi främjas genom att patienten uttrycker sina tankar 

om vad delaktighet innebär (Aujoulat, D’Hoore & Deccache, 2007; Weisbeck et al., 2019). 

Empowerment ämnar uppmuntra patienten till att utforska sina egna erfarenheter och 

reflektioner om vad som är viktigt i deras liv och vilka strategier som är applicerbara i 

processen att stärka sina psykiska, sociala och spirituella utgångspunkter (Feste & 

Andersson, 1995). Empowerment kan främjas genom uppmuntran till att identifiera egna 

värderingar, behov och mål, utforskande av självbilden för att hantera beteenden och 

attityder, utforska motivation för att uppenbara inre och yttre styrkor för beslutstagande, hjälp 

till att utveckla en anpassningsförmåga som kan hjälpa att möta motgångar vid förändringar i 



5 
 

livet för att bibehålla livskvalitet, utforskande av stresshantering och problemlösningsförmåga 

samt olika perspektiv på hur stöd upplevs och önskas. Fundamentet i empowerment ligger i 

medvetenhet, frihet, valfrihet och ansvar. En annan viktig komponent inom empowerment är 

hopp (Feste & Andersson, 1995).  

2.4 Hopp 

Enligt Hammer, Mogensen och Hall (2009) kvarstår alltid hoppet hos människan, vad som än 

händer. Hoppet kan dock förändras hos människan beroende på livsomständigheter. Hopp 

illustrerar känslan av att allt kommer att bli bra för sig själv och andra, att möjligheten att lyckas 

finns och chansen till möjligheter. Hoppet är en viktig beståndsdel i att människan ska uppleva 

en högre livskvalitet och hänger samman med en individs viljestyrka. Hopp ger möjligheten att 

se bortom det som varit och att fokusera på nuet och framtiden. Även om hoppet har försvunnit 

för individen för stunden kan hoppet komma tillbaka, HSV-personal är viktiga pusselbitar för 

detta. Att bli uppmuntrad, ges självförtroende och bekräftelse och att bli sedd som människa, att 

vårdpersonalen bryr sig och visar intresse inger hopp hos patienten. När vårdpersonalen inger 

tro, stöd och bekräftelse får de patienten att känna sig värdefull och inger därmed hopp hos 

denna (ibid.). 

2.5 Bekräftande omvårdnad 

Gustavsson (2004, s. 76–77, 91–94, 103–110, 117, 128–130, 133, 142–143, 145, 158, 360–363) skriver 

att inom bekräftande omvårdnad utifrån SAUK-modellen utgår omvårdnaden från personen 

som får omvårdnad och begreppet bekräftelse. Bekräftelse verkar som motivation som 

förstärker eller positivt bevarar individens självbedömning medan icke-bekräftande 

interaktioner påverkar självbilden negativt och medför lidande. Om personen upplever sig icke-

bekräftad finns risk att problematiken fördjupas och kvarstår. HSV-personal ska med hjälp av 

SAUK-modellen kunna ge en bekräftande omvårdnad som stärker patientens egna resurser. Att 

stärka patientens egna resurser innebär att ge patienten verktyg för att förbättra sin 

självbedömning, sin förmåga att hantera utmaningar och skapa gynnsamma förhållanden i den 

yttre miljön, för att därigenom bättre kunna hantera sin livssituation. Självbedömning kan 

möjliggöra eller förhindra handlingar, och är därför centralt involverad i beslutet att anta eller 

inte anta utmaningar. Hur individen uppfattar sig själv kan ses i individens målsättningar, 

livsplan och kapacitet till självförverkligande i relation till sina egna och andras krav och 
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förväntningar. Individen väljer handlingar som bevarar självvärdering utifrån sin relation till sig 

själv och relationen till sin omvärld. Interaktionerna i bekräftelseprocessen utgår från personens 

egen självbedömning och jagstödet. Jagstöd är särskilt viktigt då en person inte vågar berätta om 

sin situation och hur den upplevs med utgångspunkt i hur personen ser på sitt ideala jag, de 

roller personen har och vem personen vill vara. För HSV-personal är bekräftande interaktion en 

förutsättning för att erhålla kunskap om hur personen upplever av sin situation. Ömsesidighet 

ger möjlighet till personlig utveckling för personen i behov av hjälp genom en helhetssyn på 

människan där hennes egna resurser tas tillvara på. I mötet med HSV-personal kan personen 

dölja väsentlig information i försök att bevara HSV-personalens värdering av henne. Då HSV-

personalen inte gjorts införstådd i situationen blir konsekvensen att personen inte kan få hjälp 

och personen har varit tvungen att lägga energi på att hemlighålla information. Döljande 

beskrivs kunna tolkas som en repertoar med avsaknad av målsättningar och minskade 

möjligheter att förverkliga sin livsplan. Att lyckas hemlighålla information i mötet kan för 

personen vara förenat med positiv jagvärdering där personen känner stolthet och självrespekt i 

sin förmåga att dölja som har blivit till en målsättning. Att inte lyckas med att hemlighålla 

informationen kan istället innebära en inskränkt självuppfattning där personen upplever 

självtvivel, förtvivlan och förödmjukelse då hon inte klarar av att leva upp till sina egna 

förväntningar på sig själv. Hur den bekräftande omvårdnaden utformas beror på den unika 

personen som söker vård och förutsättningarna att bedriva bekräftande omvårdnad hos den 

HSV-personal som personen möter. En förutsättning för genomförande är att HSV-personal har 

förståelse för hur personen de möter kan uppleva innebörd i sin livssituation ur ett 

hälsoperspektiv. I bekräftande omvårdnad utifrån SAUK-modellen, kan omvårdnadsmålen 

förverkligas genom att stödja personen med målinriktade omvårdnadshandlingar baserade på 

personens egna önskemål, förväntningar och förmågor. 

2.6 Problemformulering 

HSV-personalen har en skyldighet att främja patientens hälsa, men både HSV-personalen och de 

kvinnor som utsatts för våld beskriver barriärer till att ta upp utsatthet för våld vid vårdtillfället. 

Kvinnor utsatta för våld kan också, av varierande anledningar, välja att inte söka vård för 

våldsutsatthet, söka vård för andra problemområden eller dölja våldet. Detta fenomen är av 

komplex natur och resulterar i att våld mot kvinnor inte alltid upptäcks eller behandlas inom 

HSV. Konsekvensen av att våldet inte uppmärksammas vid vårdtillfället kan leda till att 
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problemet kvarstår för den våldsutsatta kvinnan och hennes hälsa försämras. En försämrad 

hälsa kan leda till ökade kostnader för samhället. En ökad insikt och medvetenhet i hur 

våldsutsatta kvinnor kan uppleva vårdtillfället kan bidra med kunskap som kan förbättra 

omvårdnaden för dessa kvinnor.  

 

3. Syfte 

Att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelser av kontakt med hälso- och sjukvården. 

 

4. Metod 

4.1 Design 

Vald design för detta arbete är litteraturöversikt av studier med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. En litteraturöversikt på kandidatnivå beskriver Friberg (2017a, s.143) vara av mindre 

omfattning jämfört med en systematisk litteraturöversikt där metaanalys utförs. Ett avgränsat 

område väljs för att i en översikt beskriva det rådande kunskapsläget. 

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle beröra våldsutsatta kvinnor, upplevelser, kontakt 

med HSV, deltagare över 18 år, originalartiklar av kvalitativ metod, kvantitativ metod eller 

mixad metod samt att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och föra etiska resonemang. 

Dessutom skulle artiklarna bedömas vara av minst medelhög kvalitet. Exklusionskriterier var 

artiklar äldre än 10 år, studiedeltagare av manligt kön, endast berörde andra samhällsbaserade 

tjänster än HSV vid hjälpsökande samt artiklar från andra länder än de tillhörande Amerika och 

Europa. 

4.3 Litteratursökning 

Söktermer till litteratursökningen valdes utifrån nyckelbegreppen våldsutsatta kvinnor, 

upplevelser och kontakt med HSV. För att söka fram relevanta artiklar gjordes 

helikoptersökningar i databaserna PubMed, Cinahl och Psychinfo. För att lättare identifiera 

sökord och bestämma sökkombinationer som genererade flest relevanta sökträffar. Söktermerna 

kontrollerades mot de valda databaserna för att hitta korrekta sökord för respektive databas. De 
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databaser som tillslut genererade mest relevanta sökträffar var PubMed och Cinahl, endast 

dubletter hittades i Cinahl vilket gjorde att bara sökningar från PubMed användes. Meshtermer 

som användes i PubMed var battered women, intimate partner violence, gender-based violence, 

domestic violence. De fritextord som användes var abused women, domestic abuse, healthcare 

och healthcare experiences. Dessa sökord kombinerades med sökoperatorerna AND eller OR 

enligt Boolesk söklogik (Östlundh, 2017, s.72), för att bredda eller smalna av sökningarna. De 

avgränsningar som användes var abstract, 10 years, english, adult: 19+ years, female. När inga 

nya sökträffar genererades på de valda sökkombinationerna avslutades litteratursökningen. 

Litteratursökningarna genomfördes individuellt av varje författare för att sedan jämföras för att 

säkerställa överensstämmelse. Engelska är det officiella språket inom vetenskapen (Segesten, 

2017b, s.51) och därför hanterades endast engelskspråkiga artiklar i denna litteraturöversikt. 

Resultatet av sökningarna gav totalt 589 sökträffar.   

4.5 Urval, Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

I urval 1 lästes alla titlar i sökträffarna och relevansbedömdes mot denna litteraturöversikts syfte 

och nyckelbegrepp och 109 titlar (varav 5 var dubletter) valdes. Många av titlarna i urval 1 

berörde yrkesprofessionellas perspektiv eller handlade om andra instanser än hälso- och 

sjukvården och därför föll ett stort antal titlar bort. Därefter valdes 78 abstrakt i urval 2 för 

relevansbedömning. Inför urval 3 kvarstod en större mängd artiklar att läsa i full text, varför ett 

ytterligare inklusionskriterie lades till: att studierna ska vara utförda i Europa eller Amerika. I 

urval 3 valdes 47 artiklar i sin helhet för att relevansbedöma mot de riktlinjer som valts för 

relevansbedömning. I urval 4 kvalitetsgranskades 26 artiklar och ytterligare diskussioner om 

relevansen genomfördes. I relevansbedömningen eftersträvades tydliga formuleringar i 

artiklarna för att eliminera risk för missuppfattningar och tvetydighet. Dessutom användes 

Statens beredning av medicinsk och social utvärdering (SBU) mall för bedömning av relevans 

(SBU, 2019a) som stöd för relevansbedömning. SBU:s mall för relevansbedömning ställer frågor 

gällande studiens population, studiens eventuella interventioner, effektmått och studielängd. 

Kvalitetsgranskningen av kvalitativa artiklar utgick från SBU:s mall för granskning av 

kvalitativ forskningsmetodik (2019b). SBU:s mall för granskning av kvalitativa artiklar ställer 

frågor gällande syftet med den utförda studien, studiens urval, datainsamling, analys och 

resultat att ta ställning till. Kvalitetsgranskningen av kvantitativa artiklar utgick från Friberg 
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(2017b, s. 187–188) som föreslår granskning utifrån frågeställningar gällande 

problemformulering, teoretiska utgångspunkter, syfte, metod, urval, analys, sammanhang 

mellan metod och teoretiska utgångspunkter, resultatet, framförda argument, etiska 

resonemang, relevanta diskussioner och återkopplingar till teoretiska antaganden. Artiklarna 

med mixad metod kvalitetsgranskades enligt både SBU:s mall för granskning av kvalitativ 

forskningsmetodik (2019b) och Friberg (2017b, s.187–188). Det var också av vikt att ett etiskt 

förhållningssätt utifrån de riktlinjer Polit och Beck (2017, s.154) beskriver kunde ses. Dessa etiska 

riktlinjer ställer frågor rörande godkännande från etiska kommittéer eller liknande, huruvida 

studiedeltagarna utsattes för någon sort skada (fysisk, socialt eller psykiskt), om nyttan med 

studien överväger eventuella risker, om studiedeltagarna deltar frivilligt och har möjlighet att 

avsluta sitt deltagande, informerat samtycke och lämplig informeringsmetod, 

studiedeltagares konfidentialitet, särskilt sårbara grupper samt berättigade urval av 

studiedeltagare. Artiklarna bedömdes vid kvalitetsgranskningen vara av antingen låg, 

medelhög eller av hög kvalitet. Vid bedömningen av kvalitet ansågs det fördelaktigt för en hög 

kvalitet att majoriteten av granskningsformulärens frågor kunde besvaras med ja. Med majoritet 

avsågs en gräns på 70%. För att artiklarna skulle uppnå medelhög kvalitet skulle 60–70% av 

frågorna besvaras med ja och för att artiklarna skulle anses ha låg kvalitet skulle under 60% av 

frågorna besvaras med ja. Betoning för hög kvalitet låg på att artiklarna hade tydliga 

problemformuleringar och syften, etiska resonemang, relevanta urvalsgrupper, relevanta 

metoder samt välformulerade resultat. Översiktsförfattarna utförde urvalsprocessen gemensamt 

fram till kvalitetsgranskningen. Kvalitetsgranskningarna genomfördes individuellt och 

jämfördes sedan gemensamt av de båda författarna och diskuterades för samstämmighet. För att 

artikeln skulle inkluderas skulle samstämmighet mellan de båda översiktsförfattarna ha 

uppnåtts. Samstämmigt valdes 13 artiklar av medelhög samt hög kvalitet att ta vidare till analys. 

Av dessa var 3 artiklar av mixad metod, 1 artikel av kvantitativ metod samt 9 artiklar av 

kvalitativ metod. Urvalsprocessen presenteras i bilaga 1, tabell 1 och valda artiklar och deras 

kvalitetsgrad presenteras i bilaga 2, tabell 2.  

4.6 Analys 

Kvalitativa data analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Meningsbärande enheter i artiklarna som var relevanta mot syftet i översikten lyftes ut för att 
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sedan kondenseras till mindre kondenserade meningsbärande enheter som sedan kodades. 

Koderna jämfördes gällande skillnader och likheter och sorterades in i tre kategorier: 

upplevelsen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet; samtalet om våldsutsatthet samt 

förhållningssättets & bemötandets inverkan på kvinnan. Kategorin förhållningssättets och 

bemötandets inverkan på kvinnan sorterades in i fyra subkategorier: Den upplevda positiva 

inverkan från vårdpersonalen; när vårdpersonalen brister i bemötandet; bristande 

helhetsperspektiv och bemötande utifrån vårdpersonalens kunskap. Kvantitativa data 

analyserades enligt Friberg (2017, s. 148–150) där beskrivningen säger att studierna läses flera 

gånger för att förstå innehållet och sammanhang i texten. Efter att ha gjort detta eftersöktes 

likheter och skillnader i teoretiska utgångspunkter, metodologiska tillvägagångssätt, 

analysgång, syften och resultat och en översiktstabell upprättades för de valda studierna (se 

bilaga 2, tabell 2). Nästa steg i analysen var en datareduktion där kvantitativa data relevant mot 

denna litteraturöversikts syfte plockades ut (se bilagor, bilaga 3, tabell 3). Detta var data som 

handlade om uppmärksammande och respons på våldsutsatthet för kvinnan; ej tillgodosedda 

hälsobehov, antal kvinnor som blivit tillfrågade om våldsutsatthet eller om barn har 

uppmärksammats i sammanhanget samt vilken typ av respons på våldsutsatthet som HSV-

personal uppvisat. Data från alla de valda artiklarna jämfördes och underliggande mönster 

eftersöktes för att sammanställa ett resultat. Data sorterades in i kategorierna hälso- och 

sjukvårdens tillgänglighet, samtalet om våld samt i subkategorin hälso- och 

sjukvårdspersonalens positiva inverkan under kategorin Förhållningssättets och bemötandets 

inverkan på kvinnan. Författarna till denna översikt strävade genomgående efter diskussioner 

präglade av ett öppet och reflekterande sinne för att söka förståelse för olika perspektiv under 

analysgången. All analys diskuterades för samstämmighet innan den fastställdes för att öka 

reliabiliteten i litteraturöversiktens fynd. Författarna ansåg sig inte ha någon förförståelse inom 

ämnet.  

4.7 Etiska överväganden 

I arbetet med människor, deras uppfattningar och upplevelser, föreligger risk för felaktiga 

tolkningar och bedömningar relaterat till underliggande kunskaper, egna värderingar och 

språkanvändning, vilket bör tas hänsyn till då människans upplevelse beskrivs (Polit och Beck, 

2017, s.443–444). För att minska risken för subjektiva tolkningar har genomgående diskussioner 

förts under översättning av text samt analysgång. Översikten hanterade endast artiklar som 
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visade på etiska resonemang. Eftersom det inte alltid krävs ett etiskt godkännande av en 

kommitté, användes Polit och Becks (2017, s.154) riktlinjer för att bedöma etiska förhållanden. 

Utöver godkännande från en etisk kommitté eller liknande tar dessa riktlinjer upp bland annat 

sårbara grupper, risker med studien, frivilligt deltagande, informerat samtycke och 

konfidentialitet. Eftersom arbetet berör sårbara individer har de valda artiklarnas 

datainsamlingsmetoder och urvalsprocesser varit av vikt att granska för att säkerställa att 

artiklarnas studiedeltagare inte utsatts för risker.  

 

5. Resultat 

Resultatet visar på hur våldsutsatta kvinnor upplever kontakten med HSV utifrån dess 

tillgänglighet, hur våldsutsattheten uppmärksammas av HSV-personal samt hur den 

tillgängliga vården som erhålls upplevs i form av bemötande och förhållningssätt från HSV-

personal samt vilken inverkan detta har på kvinnorna.  

5.1 Upplevelsen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet 

5.1.1 Kvalitativt resultat 

Kvinnor utsatta för våld beskrev att de upplevt uppmuntrande respons från HSV-personal som 

de haft långvarig kontakt med (Reeves & Humphreys, 2017). Att träffa samma vårdpersonal 

upprepade gånger skapade en relation med tillit och ansågs fördelaktigt när frågan om våld 

fördes på tal (Stöckl et al., 2013). Dessutom öppnade detta upp för samtal om våldet och 

förtroendefulla, ömsesidiga relationer sågs viktigt vid valet av vårdgivare (Reeves & 

Humphreys, 2017). En kvinna uppskattade att vid möte med en ny vårdgivare, få träffa denne 

innan mötet för att öka förståelsen mellan parterna (Reeves & Humphreys, 2017). Kvinnor 

upplevde att de fick snabb hjälp och blev tagna på allvar, att HSV-personal brydde sig och gick 

att lita på (Salmon, Baird & White, 2013). Kvinnor utsatta för våld hade också beskrivit att de 

upplevde att avslöjandet av våldsutsatthet resulterade i bättre vård för dem (Reeves & 

Humphreys, 2017). En viktig del i autonomin för kvinnan utsatt för våld var att varsamt välja 

vem hon skulle vända sig till för vård (Reeves & Humphreys, 2017). Kvinnor utsatta för våld 

fann sin vårdklinik vara ett tryggt ställe där de upplevde att de blev lyssnade till och att 

informationen behandlades konfidentiellt (Narula, Agarwal & McCarthy, 2017). Kvinnan utsatt 

för våld upplevde det besvärande att återupprepa sin berättelse (Larsen, Krohn, Püschel & 
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Seifert 2013). Att återupprepa sin berättelse för nya vårdgivare var en källa till frustration 

(Reeves & Humphreys, 2017) och något som ledde till att kvinnor upplevde sig isolerade då nya 

vårdgivare inte var insatt i deras situation (Narula et al., 2012). Kvinnor utsatta för våld 

upplevde att HSV-personal inte hade tid att samtala om våld (Narula et al., 2012; Örmon, 

Torstensson-Levander, Sunnqvist & Bahtsevani, 2013). De upplevde också att det verkade råda 

brist på personal, att det var långa väntelistor och att processen med att få hjälp var långdragen 

(Ruiz-Perez, Pastor-Moreno, Escribà-Agüir & Maroto-Navarro, 2017). På en 

akutvårdsmottagning beskrev kvinnor utsatta för våld att de upplevde brist på avskildhet under 

vårdtillfället, att de stördes av ljudnivån och tumultet. En misshandlad kvinna beskrev att hon 

suttit i ett väntrum på en akutmottagning där det fanns små barn som kunde se att hon blödde 

efter att ha blivit slagen (Leppäkoski, Paavilainen & Astedt-Kurki, 2011). Kvinnor fann det 

besvärligt att söka sig till vården då de behövde förklara sig eller ifrågasattes vid tidsbokning 

eller behövde upprepa sin berättelse. Detta upplevdes skrämmande och hämmade vårdsökande 

(Narula et al., 2012). Att HSV avslog begäran om kontakt med socialtjänsten upplevdes som ett 

svek och ett uteblivet stöd gjorde att HSV omedvetet förminskade kvinnans situation (Narula et 

al., 2012). Kvinnor utsatta för våld upplevde isolering relaterat till vårdverksamheten (Narula et 

al., 2012) och upplevde att hälso- och sjukvårdssystemet svek på grund av begränsningar mellan 

HSV och andra samhällsinstanser. Känslan av att inte höra hemma någonstans inom HSV gjorde 

att kvinnorna upplevde en identitetsförlust och kände sig nedvärderade (Pratt-Eriksson, 

Bergbom & Lyckhage, 2014). Tillgängligheten av vård upplevdes varierande beroende på vilken 

instans som kvinnan sökte sig till, den somatiska vården upplevdes mer tillgänglig än den 

psykiatriska. Detta berodde på dålig tillgänglighet av tid hos både psykiatrin och den 

våldsutsatta kvinnan som sökte vård (Larsen et al., 2013). Förändringar i vården, långa 

väntelistor eller ny vårdkontakt gjorde att kvinnorna avslutade vårdkontakten i förtid (Prosman, 

Lo Fo Wong & Largo-Janssen, 2014). Svårigheter att kontakta vården upplevdes ge bristande 

kontinuitet (Narula et al., 2012). Produktivitet och servicestandard sågs ha prioritet över 

patienternas behov vilket gav kvinnorna känslan av avhumanisering och inkomplett vård (Ruiz-

Perez et al., 2017). Att söka hjälp igen försvårades bland annat av inte kunna ta med barnen och 

att ambulansen tog lång tid på sig att komma (Leppäkoski et al., 2011). Fortsatt vårdsökande 

pausades för att vårdbesök upplevdes ge upphov till jäkt och håglöshet (Larsen et al., 

2013).  Brist på uppföljning, information och hänvisningar sågs i Pratt-Eriksson et al. (2014). När 
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HSV väl frågade om våldet så gjordes ingenting med svaret även om det blev ett ja (Keeling & 

Fisher, 2015). Det sågs att kvinnor upplevde inkompetens hos HSV och den erhållna hjälpens 

effektivitet vilket hämmade fortsatt hjälpsökande i Prosman et al. (2014).  

 

5.1.2 Kvantitativt resultat 

Ungefär hälften (49% av 35) av våldsutsatta kvinnor hade inte blivit vidare hänvisade till 

specialister inom våldsutsatthet och 29% av kvinnorna hade inte fått någon hjälp alls av 

vårdpersonalen (Leppäkoski et al., 2011).  En studie visade att 71.7% av kvinnorna hade 

remitterats vidare av HSV till andra samhällstjänster (Wadsworth, Kothari, Lubwama, Brown & 

Benton, 2018). Efter att de avslöjat våldet hade 66% av 35 blivit hänvisade att göra en 

polisanmälan (Leppäkoski et al., 2011). Kvinnor med sjukvårdsförsäkring sågs ha färre icke 

tillgodosedda behov avseende deras reproduktiva hälsa (4,1%) jämfört med de kvinnor som inte 

hade sjukvårdsförsäkring (20,8%) (p= 0,02) (Wadsworth et al., 2018). Det vanligaste 

hälsoproblemet som inte tillgodosågs var den psykiska hälsan, 40% av deltagarna uppgav detta 

(ibid.) 

5.2 Samtalet om våldsutsatthet 

5.2.1 Kvalitativt resultat 

Vid vårdtillfällen uppskattades det av kvinnorna att HSV-personal utövade tydlig 

kommunikation med varandra, och med kvinnan utsatt för våld om vad som ska göras vid 

vårdtillfället för att skapa trygghet hos kvinnan som upplevt våldstrauma (Reeves & 

Humphreys, 2017). Att HSV-personal samtalade om övergreppen och vidkände dessa beskrevs 

som positivt och tillförlitligt (Örmon et al., 2013). Dokumentation av skador fick kvinnan utsatt 

för våld att känna att hon var trovärdig (Larsen et al., 2013). Positiv och hjälpsam interaktion 

med HSV-personal som informerade beskrevs påverka våldsutsatta kvinnors livsbanor mot att 

komma ifrån våldet (Keeling & Fisher, 2015). Kvinnor utsatta för våld beskrev också samtal där 

HSV-personalen använde sig utav finkänslighet kring ämnet våldsutsatthet så att de inte skulle 

känna sig pressade, genom att ämnet våld undveks och genom att fråga om män fick närvara 

vid vårdtillfället (Örmon et al., 2013).  Personal med utbildning i våldsutsatthet upplevdes som 

hjälpsamt (Reeves & Humphreys, 2017) och en god relation och förtroende till HSV motiverade 

kvinnorna att prata om våld (Garnweidner-Holme, Lukasse, Solheim & Henriksen, 2017). Det 
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beskrevs dock att HSV-personal inte frågat kvinnor om utsatthet för våld (Garnweidner-Holme 

et al., 2017; Örmon et al., 2013; Narula et al., 2012; Keeling & Fisher, 2015) vilket kvinnor 

saknade (Garnweidner-Holme et al., 2017) och de uppskattade när frågan ställdes (Narula et al., 

2012). Att aldrig få frågan om våldsutsatthet fick kvinnor att tro att inte borde prata om det med 

HSV om att vara utsatt för våld (Narula et al., 2012). En kvinna berättade att hon endast 

tillfrågats om våldsutsatthet en gång under hennes tre graviditeter (Salmon et al. 2013).  Kvinnor 

utsatta för våld upplevde att de inte fick information (Leppäkoski et al., 2011), fick ofullständig 

information från HSV-personal om vart de kan vända sig vidare (Larsen et al., 2013) eller blev 

inte erbjuden rådgivning som alternativ efter vårdtillfället (Leppäkoski et al., 2011). Det ansågs 

viktigt att HSV frågade om våldsutsatthet (Pratt-Eriksson et al., 2014: Salmon et al., 2013) samt 

informerade vilken hjälp som fanns att tillgå (Pratt-Eriksson et al., 2014). Kvinnor utsatta för 

våld beskrev att det skulle vara lättare att prata om våld med HSV-personalen om de var säkra 

på att de skulle få hjälp (Garnweidner-Holme et al., 2017). En kvinna beskrev att hon skulle ha 

berättat om sin våldsutsatthet bara hon fick frågan (Salmon et al., 2013). Kvinnor utsatta för våld 

som var gravida beskrev att information om våldets påverkan på deras ofödda barns hälsa hade 

påverkat till att de hade pratat om våldet tidigare (Garnweidner-Holme et al., 2017). HSV-

personalen ansågs behöva vara rakt på sak i frågan, annars kunde det leda till att kvinnan 

började fundera på vad vårdpersonalen egentligen ville komma fram till (Garnweidner-Holme 

et al., 2017). De kvinnor som inte blev frågade tyckte dessutom att det var svårt att själv föra 

ämnet på tal (Salmon et al., 2013). Det var också viktigt att HSV-personal lyfte syftet med att 

fråga så att kvinnan inte upplevde att det var något som skulle överstökas (Garnweidner-Holme 

et al., 2017). Att HSV-personal i tidigare vårdtillfällen kontaktat andra instanser har beskrivits ge 

konsekvensen att kvinnan håller inne med information i mötet med HSV. Tidigare orosanmälan 

från HSV-personal för barn hade förvärrat situationen i hemmet och därför ville en del kvinnor 

inte prata om sin utsatthet för våld (Narula et al., 2012).  Kvinnor utsatt för våld beskrevs också 

hoppas på att HSV-personalen skulle uppmärksamma tecken på våld vid vårdtillfället då 

ingenting i kommunikationen upplevdes underlättande för att ta upp samtal om våld, särskilt 

inte då partnern närvarade (Garnweidner-Holme et al., 2017). Att HSV-personal delgav 

förväntningar i vårdförloppet uppskattades inte av en våldsutsatt kvinna. Autonomi och respekt 

betonades av kvinnan som ville att valet skulle vara hennes även om det inte var det bästa valet 

(Reeves & Humphreys, 2017). Att partnern närvarade vid vårdtillfället hindrade (Salmon et al., 
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2013) eller omöjliggjorde kommunikation om våld i kontakten med HSV-personalen. En annan 

faktor som påverkade samtalet om våldsutsatthet med HSV-personal var kvinnans rädsla att 

HSV-personalen skulle råka yppa något om det de pratat om i partnerns närvaro (Garnweidner-

Holme et al., 2017). I efterhand hade kvinnor utsatta för våld känt att de felbehandlats genom att 

partnern tillåtits vara närvarande under vårdtillfället och en kvinna beskrev att hon känt sig 

chockad över journaldokumentationen då hon senare läst sin journal (Pratt-Eriksson et al., 2014). 

Kvinnor med invandrarbakgrund upplevde i mötet med HSV-personal att språksvårigheter 

försvårade att samtala om våldsutsatthet. Även kulturskillnader försvårade kommunikation om 

våld då det kunde ses som något som inte skulle pratas om från den våldsutsatta kvinnan. 

Kvinnor utsatta för våld som bodde i glesbygd uppgav också att det var svårt att prata om våld i 

ett litet samhälle där alla kände till varandra (Garnweidner-Holme et al., 2017). Att som kvinna 

ha en funktionsvariation som att vara döv, verkade också försvårande för att kunna söka 

kontakt med HSV-personal (Ruiz-Perez et al., 2017).  

 

5.2.2 Kvantitativt resultat 

De kvinnor som hade blivit utsatt för en mildare grad av våld sågs mer sannolikt tycka att 

screening för våldsutsatthet inte skulle göras. Av de våldsutsatta kvinnorna hade 50% av 236 

kvinnor samtalat om våldet med vårdpersonal och 94.4% (95% konfidensintervall från 90.69% 

till 97.01%) kände sig bekväma med att vårdpersonalen frågade om våld medan 95.3% (95% 

konfidensintervall från 91.7% till 97.62%) förstod anledningen till att frågan ställdes (Salmon et 

al., 2013). Bland våldsutsatta kvinnor hade 79% (95% konfidensintervall: 73.17%-84.02%) blivit 

tillfrågade om våldsutsatthet och 21.0% (Salmon et al., 2013) till 62.1% (Wadsworth et al. 2018) 

hade inte blivit tillfrågade. Av 35 kvinnor hade 65.7% pratat enskilt med vårdpersonal om våld 

och 47% hade blivit frågade om hemmavarande barns säkerhet. Ingen av dessa kvinnor hade 

pratat med vårdpersonal om hur de kunde skydda barn i en våldsam situation och 60% hade 

inte samtalat med vårdpersonal om säkerhet vid framtida våldssituationer (Leppäkoski et al., 

2011).  
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5.3 Förhållningssätt & Bemötandets inverkan på kvinnan  

5.3.1 Vårdpersonalens positiva inverkan på kvinnan 

5.3.1.1 Kvalitativt resultat 

Det beskrevs positivt när vårdpersonal var intuitiv, tillgänglig, bemötte våldet i samtalet, visade 

att de trodde på kvinnans berättelse samt vidhöll kvinnans integritet (Örmon et al., 2013). 

Kvinnor utsatta för våld upplevde att de hade större kontroll över interaktionen med HSV-

personalen då personalen var villiga att göra ändringar i det typiska vårdförfarandet såsom att 

ta sig extra tid vid vårdtillfället. En känsla av värde och att må bättre infann sig hos den 

våldsutsatta kvinnan då HSV-personalen gav genmäle, var tillgänglig och var igenkännande för 

våldsutsattheten (Örmon et al., 2013). Kvinnor utsatta för våld beskrev positiva upplevelser av 

att HSV-personal lyssnade aktivt, frågade empatiskt, inte klandrade kvinnan, tagit henne på 

allvar och stöttat i anmälningsprocessen (Örmon et al., 2013). Att HSV-personal lyssnade, följde 

upp, bekräftade och gav stöd uppskattades (Narula et al., 2012). Kvinnor utsatta för våld 

uppskattade delaktighet i sin vård och att HSV-personal som visade på förståelse för deras 

upplevelser (Reeves & Humphreys, 2017). Bekräftelse från HSV-personal beskrevs också genom 

att HSV-personal upplevdes göra ansträngningar, utförde stöttande åtgärder och tydlig 

dokumentation (Narula et al., 2012). Gester från HSV-personal som kände igen dem vid andra 

vårdtillfällen och uttryckte att de kom ihåg kvinnans tidigare situation upplevdes som att 

personalen brydde sig, vilket uppskattades utav kvinnan (Keeling & Fisher, 2015). De 

vårdsituationer där HSV-personalen var bekräftande och lyhörd ingav en känsla av tillit 

(Örmon et al., 2013). Då HSV-personal förstod att kvinnan utsatt för våld hade omständigheter 

som påverkade henne i olika riktningar, och förstod att hon behövde bearbeta sin situation 

kände hon sig bekräftad (Narula et al., 2012).  

5.3.1.2 Kvantitativt resultat 

Leppäkoski et al. (2011) fann att 57% av de 35 kvinnorna som sökte vård för våld på 

akutvårdsmottagning var nöjda med interaktionen med HSV-personalen och att 51% av de 35 

kvinnorna ansåg att de blivit undersökta omsorgsfullt under vårdtillfället på 

akutvårdsmottagningen (ibid.). 
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5.3.2 När vårdpersonalen brister i bemötandet 

Kvinnor sågs dessutom i första hand välja HSV som upplevdes villiga att lyssna (Reeves & 

Humphreys, 2017). Kvinnor utsatta för våld hade ett behov av att respekteras och förstås av 

HSV-personal. Då HSV-personal inte respekterade och förstod kvinnan, uppstod känslor av att 

misstros (Pratt-Eriksson et al., 2014) och kvinnor upplevde också att de inte togs på allvar 

(Prosman et al., 2014; Pratt-Eriksson et al., 2014). Då kvinnan inte upplevde att respons på 

våldsutsatthet eller inte upplevde sig bekräftad kunde hon erfara liknelser mellan HSV-

personalen och gärningsmannen (Keeling & Fisher, 2015) och ignorans mot kvinnorna från 

HSV-personal förstärkte det upplevda hotet från gärningsmannen (Keeling & Fisher, 2015). 

Kvinnor upplevde att de var i vägen, att de var till besvär, att de slösade på personalens tid och 

särskilt kvinnor med invandrarbakgrund kände sig ifrågasatta (Pratt-Eriksson et al., 2014). Då 

HSV-personal upplevdes avfärda hälsoproblem relaterat till sexuellt våld ledde detta till en 

bristande tillit till vårdpersonal samt ilska, känsla av att bli förminskad, ignorerad och 

misstrodd (Reeves & Humhreys, 2017). Att känna sig ignorerad inom HSV upplevdes ge känslor 

av existentiell ensamhet och traumatisering (Pratt-Eriksson et al., 2014). Särskilt kvinnor med 

invandrarbakgrund upplevde en ensamhet och ansåg därför vårdpersonalen som viktig då de 

kunde vara de enda de träffade (Garnweidner-Holme et al., 2017). Kvinnor utsatta för våld 

beskrev att de återupplevde trauma i kontakt med HSV-personal.  Kvinnor utsatta för våld 

beskrev att mötet med HSV-personal fått dem att känna sig otrygg, maktlös, röstlös och gav 

känslan av att stå ensam efter att ha avslöjat våldet (Pratt-Eriksson et al., 2014). Att kvinnan 

hänvisades till psykiatrin upplevdes konfronterande och då kvinnan upplevde sig ifrågasatt om 

hur hon hamnat i situationen kände hon sig skamsen och osäker (Narula et al., 2012). Känslan av 

förminskande och att bli förolämpad gav även känslor av skam och misstroende (Örmon et al., 

2013). HSV-personal upplevdes maktlösa i samtalet om våldsutsatthet (Garnweidner-Holme et 

al., 2017) och när det inte upplevdes göra någon skillnad att avslöja våldet, upplevdes 

avslöjandet om våldsutsatthet till HSV-personal som meningslöst (Pratt-Eriksson et al., 2014). 

Kvinnor som vårdades inom psykiatrin beskrevs känna desperation utifrån hur de bemöttes 

vilket resulterade i ett utåtagerande beteende från kvinnorna. Våldsutsatta kvinnor som 

behandlats inom psykiatrisk vård beskrev att de tog till särskilda beteenden för att tas på allvar 

utav HSV-personal. Då deras självkänsla och tillit till HSV-personalen dalade och känslor av 

övergivenhet infann sig använde de sig utav självskadebeteenden och suicidala beteenden för 
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att få hjälp (Örmon et al., 2013). Kvinnor utsatta för våld sågs ha en dålig relation till HSV (Pratt-

Eriksson et al., 2014), och litade inte på HSV (Reeves & Humphreys, 2017) på grund av deras 

relation till andra myndigheter (Salmon et al., 2013). De upplevde att om de inte gör på HSV:s 

sätt så skulle de inte få hjälp och att det fanns en obalans i maktförhållandet (Reeves & 

Humphreys, 2017). Nedlåtande bemötandet från HSV gjorde att kvinnorna bytte HSV (Reeves & 

Humphrey, 2017). Att få ett avfärdande av någon med en professionell maktposition, som HSV, 

bekräftade kvinnornas oro och förminskade våldet och kvinnans upplevelse. Kvinnor kunde 

dessutom uppleva att vårdpersonal avspeglade mannen då de ej var finkänsliga i sitt bemötande 

(Keeling & Fisher, 2015). Bristande beslutsmöjligheter för kvinnan utsatt för våld hämmade 

relationen till HSV-personalen (Reeves & Humphreys, 2017). Kvinnor utsatta för våld hade ett 

behov av att bearbeta upplevda övergrepp men beskrev att de möttes av att HSV-personal 

nickade på sitt huvud och endast gav råd om hur gärningsmannen undveks (Örmon et al., 

2013). Kvinnor utsatta för våld som vårdades inom psykiatrisk vård upplevde att den erhållna 

vårdens kvalitet berodde på hur HSV-personalen reflekterade kring avslöjad våldsutsatthet. De 

upplevde sig beroende av HSV-personalens uppfattning om vilka de var och upplevde också 

skillnader i omtänksamhet hos HSV-personal. Dessa kvinnor kategoriserade HSV-personalen 

utifrån vilka som verkade tro på våldsutsattheten och såg dess konsekvenser för kvinnan i 

vardagen, samt HSV-personal som såg våldsutsattheten som ett sekundärt problem och 

fokuserade på deras psykiska tillstånd. Traumatiska upplevelser av våldet fördjupades och 

komplicerades av att partnern tilläts vara närvarande under vårdtillfället, resultatet av detta 

blev att kvinnans behov och källan till hennes skador inte uppmärksammades och därmed gav 

en känsla av isolering och hjälplöshet (Reeves & Humphreys, 2017).  

 

5.3.3 Bristande helhetsperspektiv 

HSV-personalen upplevdes inte relatera psykisk ohälsa (Prosman et al., 2014) eller andra 

hälsoproblem (Reeves & Humphreys, 2017) till våldsutsatthet. Kvinnor utsatta för våld uppgav 

att de blev hänvisade till psykiatrin oavsett om HSV-personalen visste om våldsutsattheten eller 

inte (Prosman et al., 2014). HSV-personal upplevdes heller inte bry sig om våldsutsatthet som 

bakomliggande anledning till psykiska symtom (Keeling & Fisher, 2015). Övergrepp som orsak 

till psykisk ohälsa sågs ignoreras, det upplevdes som att vårdpersonalen ansåg kvinnans 

upplevelser av våld förstorade på grund av psykisk ohälsa (Örmon et al., 2013). Det upplevdes 
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att HSV-personal fokuserade på diagnos och behandling före patienters upplevelser, att 

övergreppen de blev utsatta för förminskades och uppmuntran blev tröttsamt då jaget förbisågs 

(Örmon et al., 2013). Kvinnor fick hjälp för depression, utbrändhet och stress men inte för 

trauma efter våldsutsatthet (Prosman et al., 2014). Ett icke holistiskt perspektiv från HSV bidrog 

till att sambandet mellan medicinska och sociala problem inte sågs (Narula et al., 2012). Känslan 

av att mer fokus låg på medicinska åkommor än på våldsutsattheten i sig sågs (Pratt-Eriksson et 

al., 2014; Narula et al., 2012). Det upplevdes att vårdpersonalen inte hade ett intresse av att 

diskutera problem av emotionell karaktär utan endast medicinska (ibid.). En kvinna upplevde 

ett avfärdande bemötande från vårdpersonalen, att hon fick medicin som en snabb lösning på 

problemet och att hon inte lyssnades på (Larsen et al., 2013). HSV behandlade en kvinna genom 

smärtlindring och upplevdes inte bemöta våldet, (Leppäkoski et al., 2011). En kvinna upplevde 

att hon inte blev uppmärksammad trots ett behov av att bli lyssnad på och att få stöd. Kvinnor 

uttryckte också ett missnöje med bemötandet från HSV, de upplevdes känslolösa, empatilösa, 

sakna tålamod och ha en ovänlig attityd och att de blev bemötta med misstänksamhet. Det 

nedvärderande bemötandet från vårdpersonalen gav känslor av att bli ignorerad, att vården 

utfördes skyndsamt och att kvinnorna inte fick vara delaktiga i sin egen vård (Pratt-Eriksson et 

al., 2014). Kvinnor sågs välja sina ord noggrant för att prata om övergreppen men att de 

bemöttes med avfärdande från vårdpersonalen. Dessutom fick kvinnor höra att de skulle ta sitt 

ansvar för sin del i övergreppen och inte prata nedlåtande om sig själva och att majoriteten av 

våldsutsatta kvinnor hade psykiatrisk diagnos och hade ett eget ansvar i att inte utsätta sig för 

våld. Övergrepp uttrycktes vara en sekundär fråga och kvinnan ifrågasattes gällande sin 

utsatthet (Örmon et al., 2013).  

 

5.3.4 Bemötande utifrån vårdpersonalens kunskap 

Kvinnor utsatta för våld beskrev en rädsla för bristande kunskap om våld hos vårdpersonal 

(Garnweidner-Holme et al., 2017). Kvinnor beskrev att de betvivlade HSV-personalens 

kunskaper om våldsutsatthet då de kunde uppleva oempatiskt bemötande då de bad om 

sjukskrivning (Pratt-Eriksson et al., 2014). HSV-personal gav också inobservanta 

rekommendationer som då kvinnan följde dessa ledde till en förvärrad levnadssituation för 

henne (Narula et al., 2012). Gällande att hantera relationsproblem (Prosman et al., 2014) och 

erbjuda vård inriktad på att behandla trauma (Reeves & Humphreys, 2017) upplevdes detta 
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vara områden utanför HSV kompetensram. Beskrivningar av att mötas med frågor om psykisk 

ohälsa och behöva övertyga om vilken hjälp de behövde vid vårdtillfället återfanns bland 

kvinnors upplevelser (Narula et al., 2012), likaså att behöva insistera på sitt dåliga hälsotillstånd 

för att få hjälp att kunna stanna hemma från arbetet efter våldsutsatthet. Kvinnor upplevde att 

de måste kräva hjälp från HSV (Pratt-Eriksson et al., 2014) och beskrev sig känna sig ignorerade 

trots desperata försök att få stöd (Örmon et al., 2013). HSV-personalens gester kunde 

återuppväckta emotioner relaterade till deras våldsutsatthet vid undersökningar innefattande 

beröring och vid oaktsamhet och ignorans i bemötandet då HSV-personal utförde 

undersökningar utifrån antaganden om samtycke (Reeves & Humphreys, 2017). Kvinnor 

upplevde också framtvingade samtal om övergrepp från HSV-personal i försök att hjälpa, som 

lämnade kvinnan att känna sig utblottad och ångestfylld (Örmon et al., 2013).  

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att säkra kvaliteten i en studie utgår författarna från kriterier för att styrka dess trovärdighet. 

Kriterierna delas in i trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, giltighet och äkthet, dessa 

kriterier används i studier med kvalitativ ansats. Trovärdighet kan motsvara validitet samt att 

tillförlitlighet kan motsvara reliabilitet i kvantitativa studier. Trovärdighet styrks genom att 

författarna är sann mot sina resultat (Polit & Beck, 2017, s. 559) och gör åtgärder för att styrka 

detta (Polit & Beck, 2017, s. 161), validitet styrks genom att de metoder som används och beslut 

som tas för att få fram resultatet är korrekta och välgrundade (Polit & Beck, 2017, s. 161). För att 

styrka studiens tillförlitlighet måste författarna ställa sig frågan om studien kan utföras på nytt 

med samma deltagare och kontext, reliabilitet handlar om att försäkra sig om att metoden utförs 

så resultatet är detsamma om studien utförs på nytt (Polit & Beck, 2017, s. 303). Vad gäller en 

studies överförbarhet handlar detta om att styrka att studiens resultat kan överföras till en 

annan population eller kontext. Giltighet handlar om att författarna ställer sig objektiva till 

studiens resultat, att egna värderingar inte påverkar resultatet på något sätt, till sist styrks äkthet 

genom att ge läsaren insikt i vilket kontext studiedeltagarna finner sig (Polit & Beck, 2017, s. 

559–560). Denna litteraturöversikt gjordes utifrån både kvalitativ och kvantitativ ansats, detta 

för att styrka studiens validitet (Polit & Beck, 2017, s. 161). Att göra en litteraturöversikt minskar 
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risken för bias eftersom den utförs systematiskt med tydliga beslutskriterier för ökad 

replikerbarhet (Polit & Beck, 2017, s. 89). Förekomsten av bias kan påverka studiens 

trovärdighet, validitet samt kvalitet (Polit & Beck, 2017, s. 161–162). När en studie med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats görs är det viktigt att författarna har kunskap om båda dessa 

metoder (Polit & Beck, 2017, s. 578). Endast kvalitativ ansats kunde ha gjorts för att besvara 

syftet, men att mixa dessa metoder gjordes för att adressera komplexiteten av ämnet (Polit & 

Beck, 2017, s. 579), för att få ett brett utbud av data under datainsamlingen, för att inte missa 

något som kvinnorna upplevde, samt för att öka förståelsen för vilka kvinnorna bakom dessa 

upplevelser var, och vilken typ av våld de blivit utsatta för. Dock visade det sig vara svårt att 

hitta relevant kvantitativa data som svarade mot syftet, detta gjorde att endast 3 artiklar med 

kvantitativ ansats kom med tillslut varför det kvantitativa resultatet blev tunnare än vad som 

avsågs från början. Valet att endast inkludera originalartiklar gjordes för att öka studiens 

trovärdighet och validitet då originalartiklar innebär att primärkällor används i studien. Att 

välja artiklar som inte var äldre än 10 år gjordes för att få med den nyaste forskningen. Länder 

utanför Amerika och Europa exkluderades då enligt Vives-Cases et al. (2010) 89% av 

medlemsstaterna i FN som har lagstiftning mot våldet befinner sig i Amerika och Europa (ibid.). 

Endast artiklar på engelska valdes för att säkra reproducerbarheten (Polit & Beck, 2017, s. 90). 

Sökningen i flera databaser ökar chanserna för fler relevanta träffar och gjordes därför för att 

stärka studiens validitet och trovärdighet. För att öka sökningarnas specificitet kombinerades 

fritextord och ämnesord. Valen av sökord gjordes utifrån nyckelorden i studiens syfte, detta som 

en del i att säkra att studien utfördes utifrån syftet och att resultatet skulle besvara syftet. 

Författarna utförde olika sökordskombinationer tills inga nya sökträffar genererades med 

anledning av att säkra att författarna inte missat någon studie som skulle kunna vara 

användbart till resultatet. De funna artiklarna som användes till resultatet tog inte specifikt upp 

kvinnors upplevelser av mötet med sjuksköterskan utan upplevelser från diverse olika 

professioner inom HSV, till exempel läkare och barnmorskor. Även om detta arbete hade ett 

visst fokus på sjuksköterskans profession ansågs datan i resultatartiklarna svara mot syftet samt 

att de som nämnde en specifik profession ansågs kunna generaliseras till alla hälso- och 

sjukvårdsprofessioner. För att styrka överförbarheten av denna studie beskrevs 

litteratursökningen noggrant, dessutom beskrevs urvalet steg för steg i detta syfte. Dessutom 

styrktes reliabiliteten genom att författarna strävade efter transparens genom hela metod delen. 
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För att styrka trovärdigheten och validitet av resultatet användes dessutom vedertagna 

kvalitetsgranskningsprotokoll samt att beslutet om att endast ha med artiklar av medelhög till 

hög kvalitet togs för att styrka tillförlitligheten i studien. Författarna ansåg att syftet besvarades 

genom använd metod och antalet inkluderade artiklar ansågs tillräckligt för att kunna besvara 

syftet. Det går dock inte att från komma att en högre andel artiklar skulle ha ökat 

överförbarheten i studien. Analysen genomfördes individuellt avseende artiklarnas helhet, en 

kontinuerlig diskussion fördes mellan författarna under analysgången för samstämmighet för 

att öka reliabilitet och giltighet. Dessutom har studiens trovärdighet styrkts genom 

användningen av grupphandledning och handledare. Dessutom har reflektioner över egen 

förförståelse skett för att minska dess påverkan på resultatet. Det framkom i diskussionerna att 

författarna ansåg att de inte hade någon förförståelse för ämnet, detta kan styrka studiens 

giltighet. Det resultat som framkom skulle utöver Europa och Amerika även kunna överföras till 

alla länder i världen där en våldsutsatt kvinna söker sig till HSV, detta för att studien fokuserar 

på kvinnornas upplevelser i sig och inte själva sjukvårdssystemet, skillnader i sjukvårdssystem 

anses därför inte vara något som påverkar resultatet. Däremot kan skillnader i 

sjukvårdsorganisationen vara något som skulle kunna påverka överförbarheten då det kan råda 

varierande arbetssätt som påverkar bemötandet av våld inom olika hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Eftersträvan att artiklarna som inkluderades i resultatet alla använde sig av etiska resonemang 

efterföljdes, dessutom lästes de etiska resonemangen noggrant för att kunna bedöma om de höll 

enligt Polit och Becks (2017, s. 154) riktlinjer för att bedöma etiska förhållanden. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatets huvudfynd var att våldsutsatta kvinnor upplevde att HSV-personal hade brist på tid 

och kompetens för att ta upp våldsutsatthet vid vårdtillfället, dessutom beskrev våldsutsatta 

kvinnor brister i bemötande och uppmärksammande av våldsutsattheten vid vårdtillfällen samt 

brister i konfidentialiteten. Bland våldsutsatta kvinnor rådde också bristande tillit till både 

hälso- och sjukvårdssystemet och HSV-personalen. Då kvinnornas upplevelser inte bekräftades i 

mötet med HSV genom att symtom och diagnoser prioriterades, ledde detta till att 

helhetsperspektivet och ett optimalt vårdtillfälle uteblev. Den bristande tilliten kunde relateras 

till en förvärrad situation i hemmet efter att andra offentliga samhällsinstanser meddelats om 

kvinnans situation från HSV-personal samt rädsla för bristande konfidentialitet och icke 

tillmötesgående bemötande från HSV-personal. Upplevelsen av bristande bemötande från HSV-
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personal skulle kunna grunda sig i den misstro gentemot HSV-personal som framkom i denna 

litteraturöversikts resultat. HSV-personal har i studier visats ha tveksamhet och osäkerhet i att 

bemöta kvinnor utsatta för våld (Djikanovic, Celik, Simic, Matejic & Cucic, 2010; Furniss et al., 

2007; Sundborg et al., 2015; Svavarsdottir & Orlygsdottir 2009; Saletti-Cuesta, Aizenberg & Ricci-

Cabello, 2018). Forskningen visar att HSV-personal upplever barriärer till att bemöta 

våldsutsatta kvinnor. Dessa beskrivs vara egna personliga uppfattningar och föreställningar om 

våld och dess förekomst, osäkerhet kring sin roll som professionell och vilket ansvar det innebär 

i frågan, attityder och fördomar, att känna sig obekväm, brist på kunskap om våld mot kvinnor 

och hur det ska hanteras, tidsbrist, otillräckliga resurser för sekretess och att skydda integriteten 

hos kvinnan, att vara rädd för sin egen säkerhet eller att patienten ska bli arg eller förnärmad, 

bristfälliga standardprocedurer och riktlinjer (Furniss et al., 2007; Hendersson, 2001; Saletti-

Cuesta et al., 2018; Sprague et al., 2012; Sundborg et al., 2015; Waalen, Goodwin, Spitz, Petersen 

& Saltzman, 2000), språkbarriärer (Furniss et al., 2007; Sprague et al., 2012), ett fragmenterat 

nätverk av samhällstjänster (Saletti-Cuesta et al., 2018), egna erfarenheter av våld (Furniss et al., 

2007; Sprague et al., 2012; Waalen et al., 2000) samt att det glöms av att fråga (Sprague et al., 

2012; Waalen et al., 2000). Det indikeras i forskning att vårdpersonal behöver regelbunden 

utbildning i att göras medvetna om hur våldet mot kvinnor verkar, att känna igen tecken, och 

träning i att ställa frågan: att se vem som behöver frågas, när frågan ska ställas, hur frågan ska 

ställas och vilken respons som är lämplig (Dutton, James, Langhorne & Kelley, 2015; Djikavnik 

et al., 2010; Furniss, McCaffrey, Parnell & Rovi, 2007; Saletti-Cuesta et al., 2018; Sundborg et al., 

2015). Att kunna bemöta kvinnor utsatta för våld börjar i förståelse för den utsattas perspektiv 

och prioriteringar (Dutton et al., 2015), bekräftelse av deras autonomi och kraft och att 

vårdpersonalen granskar sina egna känslor och professionella utföranden (Saletti-Cuesta et al., 

2018). Även det faktum att kvinnan inte söker vård för, eller döljer våldsutsattheten beskrivs av 

HSV-personal som en barriär (Hendersson, 2001; Saletti-Cuesta et al., 2018; Waalen et al., 2000). 

Döljande kan ses som ett medvetet handlande för att upprätthålla bilden av sig själv och vem 

personen vill vara i förhållande till andra människor. I relationen till andra kan döljandet 

innebära isolering och upplevd ensamhet. För HSV-personal är det av betydelse att 

uppmärksamma döljande i mötet, särskilt om interaktionen inte verkar trygg och tillitsfull. I 

SAUK-modellen ses interaktioner som ömsesidiga målmedvetna handlingar där både personen 

och HSV-personalen är handlande subjekt i relation till varandra. Huruvida interaktionen 
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utvecklas mot bekräftelse eller icke-bekräftelse beror på ömsesidigheten. Ömsesidighet kan vara 

svåruppnått då det krävs en tillitsfull tro till personen genom hela processen från HSV-

personalens sida, vilket kan vara krävande. Det kan också uppstå svårigheter i ömsesidighet om 

någon av personerna i mötet saknar vilja eller förmåga att vara bekräftande, på grund av 

kulturella skillnader eller på grund av funktionsvariationer som påverkar kommunikationen 

(Gustavsson, 2004, s. 142–143). HSV-personal måste kunna identifiera både verbala och icke-

verbala tecken för att upptäcka våldsutsatthet (Saletti-Cuesta et al., 2018). En majoritet av 

sjuksköterskor ses anse sig själva otillräckligt förberedda på att ge omvårdnad till våldsutsatta 

kvinnor och majoriteten har också intresse i att utveckla sin kompetens gällande våld (Sundborg 

et al., 2012). Robinson och Spilsburys (2008) sammanställning av forskning om våldsutsatta 

kvinnors upplevelser av hälso- och sjukvården fann att kvinnor utsatta för våld beskrev 

osäkerhet kring bemötandet vid avslöjande av våldsutsatthet och att det underlättade om det 

byggdes upp en tillitsfull relation för att kunna samtala öppet om våldsutsatthet. Dessutom 

visade Robinson och Spilsburys (2008) på att attityder och kunskaper kunde ses som grund till 

HSV-personalens respons samt att personalen fokuserar på att lösa det problem som kvinnan 

sökt hjälp för snarare än att se orsaken till problemet. Kirst et al. (2012) undersökte brister i 

kunskapen om hur den våldsutsatta kvinnan ska hänvisas från HSV till andra instanser för 

hjälp. Hänvisningar beskrevs ske enligt rutinpolicy från HSV-personal vid screening eller 

avslöjande av våld. Begränsad tid under vårdtillfället och tillgängligheten hos de instanser som 

hänvisades till uppgavs vara hinder för lämpliga hänvisningar från både personalen och de 

våldsutsatta kvinnorna, samt att dåliga erfarenheter gjorde att kvinnorna inte ville ha kontakt 

med andra instanser. HSV-personal hänvisade inte på grund av bristande kunskaper, träning 

och stöd i att hänvisa våldsutsatta kvinnor och personalen uppgav att de behövde stöd och 

träning för att kunna utföra detta (ibid.). Även Kulkarni, Bell och Wylie (2010) fann att kvinnor 

utsatta för våld drar sig för att söka hjälp inom HSV på grund av rädsla att andra 

samhällsinstanser ska kontaktas. Kvinnorna har dock ett behov av att samhällsinstanser 

samarbetar för deras säkerhet vid uppdagande av våldsutsatthet och efterfrågar (Kulkarni et al., 

2010) och förväntar sig denna typ av hjälp (Djikanovic, Lo Wo Fong, Stevanovic, Celik & Lagro-

Janssen, 2011). Tidsbrist, brist på avskildhet, avsaknad av upplevt stöd samt att det upplevdes 

meningslöst att söka hjälp inom HSV för våldsutsatthet kunde också konstateras av Patch, 

Andersson och Campbell (2018). Dock fann Patch et al. (2018) också att kvinnor upplevt 



25 
 

vårdtillfället hjälpsamt då de frågats om de vill ha hjälp, fått råd och hjälp i säkerhet samt 

information om vart de ska vända sig för tillgänglig hjälp (ibid.). Genom utbildning och träning 

kan HSV-personalen ges verktyg till att uppmärksamma kvinnan utsatt för våld och större 

möjligheter att adekvat hantera detta komplexa fenomen. För att samtala om våld är en 

förtroendefull relation grundläggande för att HSV-personal ska kunna lyfta och hjälpa kvinnan 

utsatt för våld (Kulkarni, Bell & McDaniels Rhodes, 2012). I alla terapeutiska relationer är det av 

betydelse att tydliga gränssättningar och konfidentialitet råder. Likaså är det av betydelse att det 

råder transparens från HSV-personalen i mötet med kvinnan utsatt för våld för att kvinnan ska 

känna att hon kan ta autonoma beslut (ibid.).  

Sjuksköterskan kan komma att stöta på kvinnor utsatta för våld i alla typer av miljöer i sitt 

arbete. Det kan vara på sjukhus, i hemsjukvård, primärvård, psykiatrisk vård eller så kan 

kvinnan utsatt för våld vara en närstående till en patient som sjuksköterskan har kontakt med. 

Våld mot kvinnor är ett känslomässigt laddat område där sjuksköterskan kan komma att ställas 

mot sina egna föreställningar om våld mot kvinnor och uppleva egna känslomässiga reaktioner 

som ska hanteras, varför det kan vara svårt både att identifiera tecken och att ställa frågan om 

utsatthet i mötet med kvinnan. För ett optimalt vårdtillfälle för kvinnan utsatt för våld behöver 

kvinnan och hennes upplevelse bekräftas och HSV-personal behöver stödja kvinnan i att hitta 

sina inre styrkor och resurser. I en bekräftande omvårdnad hjälper sjuksköterskan den 

våldsutsatta kvinnan i ett ömsesidigt samspel för att förstärka eller bevara kvinnans 

självbedömning (Gustavsson, 2004, s. 145). Tillsammans kan då omvårdnadsmål skapas där den 

våldsutsatta kvinnans egna resurser tas tillvara på likväl som hennes önskemål och 

förväntningar (ibid.). Utmaningen för sjuksköterskan blir dock att lyckas etablera en tillitsfull 

relation och det blir av vikt att använda sig utav lyhördhet i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan för att inte riskera att rasera en positiv självbild då samtalet om våld förs fram. 

Komplexiteten i uppmärksammandet av våld så som i AWARE modellen gör att 

kommunikation om våld försvåras. Sjuksköterskan kan genom att medvetet uppmärksamma 

tecken på våld och ge ett bekräftande bemötande i mötet med kvinnan få en bild av hur hon 

upplever sin situation, förutsatt att en tillitsfull och ömsesidig relation kan skapas. Bekräftande 

omvårdnad ökar personens kapacitet att förverkliga sina planer för livet genom att i bekräftande 

interaktion stärka individens relation till sig själv och stödja livskompetens och individens 

förmågor för att kunna förverkliga sig själv i den miljö hon befinner sig i (Gustavsson, 2004, s. 
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117). Tillämpning av omvårdnadsteorin bekräftande omvårdnad i bemötandet av den 

våldsutsatta kvinnan skulle således dessutom kunna stärka kvinnan i att ta sig ur sin situation 

samt att kvinnan upplever den bekräftelse som resultatet i denna studie visar saknas. 

Bekräftande interaktioner ses som helande då delar av personens självbedömning bevaras eller 

förstärks och därmed ökar möjligheter att förverkliga livsplaner mot en bättre levnadssituation 

(Gustavsson, 2004, s. 145). Att få ett bemötande som stärker eller försvagar negativ självbild är 

en del av bekräftande interaktioner, och inkluderar att bli lyssnad på, få bekräftelse och 

uppmuntran samt att individens upplevelse uppmärksammas (Wåhlin, 2017). Genom att 

bekräfta och uppmuntra kvinnan skulle sjuksköterskan kunna främja upplevelsen av hopp och 

öppna upp för empowerment. Genom en tillitsfull och ömsesidig relation mellan sjuksköterskan 

och den våldsutsatta kvinnan skulle de gemensamt kunna arbeta med fundamenten 

medvetenhet, frihet, valfrihet och ansvar inom empowerment för att utforska motivation samt 

inre och yttre styrkor hos kvinnan. Brist på tid och kontinuitet i vården är en huvudsaklig 

anledning till att empowerment inte uppnås i vårdrelationen (Ajoulat, D´Hoore & Decacce, 

2007). Det är HSV-personalens ansvar att skapa förutsättningar för att samtala om våldsutsatthet 

i vårdrelationen (Henderson, 2001) och för att uppmuntra kvinnan till en ömsesidig relation kan 

HSV-personalen använda sig utav aktivt lyssnande (Ajoulat, D´Hoore & Decacce, 2007; Wåhlin, 

2017), visa på intresse, skapa en positiv atmosfär, ge respons utan vara dömande (Ajoulat, 

D´Hoore & Decacce, 2007) och vara finkänslig i sin kommunikation (Wåhlin, 2017). Det är också 

av betydelse att uppmuntra den våldsutsatta kvinnan till delaktighet i sin egen vård, erbjuda 

adekvat och anpassad information och finnas där som emotionellt stöd (Ajoulat, D´Hoore & 

Decacce, 2007). Vilken kvalitet på information som den våldsutsatta kvinnan erhåller påverkar 

henne genom att skapa medvetenhet och sammanhang och kan på så vis vara ett steg mot att 

uppnå empowerment. Stödjande relationer inger en känsla av att inte vara ensam i det som 

personen går igenom (Wåhlin, 2017). HSV-personal behöver se förbi de fysiska aspekterna och 

även ta hänsyn till aspekter som den våldsutsatta kvinnans sociala stöd och copingförmåga samt 

uppmuntra henne till att reflektera över sina erfarenheter och vad som har, eller inte har, 

fungerat tidigare. För att främja empowerment behöver kvinnan också uppmuntras till att 

reflektera över sina värderingar, behov, målsättningar och resurser samt till att utforska 

motivation som kan påverka hennes beslut mot en förbättrad hälsa (Feste & Andersson, 1995). 

För att empowerment ska kunna uppnås är motivation och vilja nödvändigt (Wåhlin, 2017). 
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Hopp är en källa till viljestyrka och kan främjas utav HSV-personal genom bekräftande 

relationer, positiva attityder, närvaro, visat intresse och omtanke (Hammer, Mogensen & Hall, 

2009).  

Som HSV-personal ska sjuksköterskan i sin arbetsroll skapa förutsättningar för att samtala om 

våldsutsatthet och ska se till att kvinnan erbjuds stöd, hjälp och uppföljning (WHO, 2013, s. 3–9). 

Det är av betydelse för HSV-personal att ta tillvara på sin kompetens i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan för att ge ett gott bemötande och bästa möjliga vård. En ökad kompetens 

hos sjuksköterskan om omvårdnad vid våldsutsatthet skulle kunna förbättra vården och 

vårdupplevelserna bland kvinnor utsatta för våld.  

 

7. Slutsats 

Resultatet visade på både positiva och negativa upplevelser av HSV där de negativa 

upplevelserna var till stor del övervägande. Våldsutsatta kvinnor upplevde bristande kunskap 

och kompetens hos HSV-personal inom ämnet och att detta var en bidragande faktor till 

negativa upplevelser samt brister i bemötandet och omvårdnaden samt att vård eller 

hänvisningar uteblev. Detta styrker att vårdpersonal behöver mer kunskaper om våldsutsatta 

kvinnor och hur de bäst bemöts för att kunna ge optimal vård. Vidare forskning behövs om 

kvinnors upplevelser specifikt av mötet med sjuksköterskan för att kunna utveckla denna 

professions arbete inom kvinnors våldsutsatthet.   
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Bilaga 1. Tabell 1. Urvalsprocessen 
 

Urval 1*: Antal valda titlar. Urval 2*: antal valda abstrakt. Urval 3*: antal valda full text. Urval 4*: antal 
valda kvalitetsgranskade artiklar. 

Databas, 
datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Ur
val 
1*  

Ur
val 
2* 

Ur
val 
3* 

Urval 
4* 

Antal 
valda 
artiklar 

Valda artiklar  

PubMed, 2020-
02-12 

(” battered women” [MeSH] 
OR abused women) OR” 
intimate partner violence” 
[MeSH]) OR” gender-based 
violence” [MeSH] OR domestic 
abuse OR” domestic violence” 
[MeSH]) AND seeking AND 
health care 

abstract, 10 
years, english, 
adult: 19+ 
years 
 

275 
 
 
 
 
 

64 46  25 
 

14 5 Leppäkoski et al. (2011); Larsen et 
al. (2013); Prosman et al. (2014); 
Pratt-Eriksson et al. (2014); 
Garnweidner Holme et al. (2017) 

PubMed, 2020-
02-13 

(” battered women” [MeSH]) 
OR abused women) OR” 
intimate partner violence” 
[MeSH] OR” gender based 
violence” [MeSH] OR” 
domestic violence” [MeSH] OR 
domestic abuse AND health 
care experiences  

abstract, 10 
years, english, 
adult: 19+ 
years, female 

314 45(
5) 

37 22 12 8 Salmon et al. (2013); Stöckl et al. 
(2013); Örmon et al. (2013); Ruiz-
Perez et al. (2017); Reeves och 
Humphreys (2017); Narula et al. 
(2012); Keeling och Fisher (2015); 
Wadsworth 
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Bilaga 2. Tabell 2. Valda artiklar och deras bedömda kvalitet 
 

Författar
e, Årtal, 
land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagar
e 
(bortfall) 

Datainsamling, 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Reeves 
et al., 
2017, 
USA 

Att utveckla 
kunskap om 
kvinnliga 
överlevares 
upplevelser av 
hälso- och 
sjukvården och 
strategier. 
 

Kvalitativ 
beskrivan
de studie 

14 Individuella 
intervjuer, 
Kvalitativ 
innehållsanaly
s  
 

Deltagare i studien upplevde en variation av våld och 
andra trauman, från våld sexuellt våld i barndomen och 
våld i nära relation till allvarliga bilolyckor. Att känna sig 
isolerad och misstrodd komplicerade upplevelserna av 
våld och misshandel vilket gjorde det svårare för 
deltagarna att lämna våldsamma relationer och 
återhämta sig från trauma senare i livet. För deltagare 
som beskrev att de fått omedelbar vård verkade det som 
att de svåra upplevelserna fördjupades, förlängdes och 
komplicerade deras trauma. Deltagare beskrev också hur 
vårdupplevelser långt efter traumat fortfarande kunde 
påminna om traumat. Vårdpersonals beteende och 
bemötande spelade en signifikant roll i deltagarnas vård, 
antingen genom att överdriva eller bagatellisera svåra 
upplevelser av vården. Som respons på begränsningar 
inom personal-patient förhållanden och/eller hälso- och 
sjukvården så hade deltagare olika strategier för att öka 
sin autonomi och komfort i vården.  
 

Medelhög 



2 
 

Larsen et 
al., 2013, 
Tysklan
d 

Att undersöka 
kvinnor utsatta 
för våld i nära 
relations 
upplevelser av 
universell tillgång 
till hälso- och 
sjukvården. 
 
 

Kvalitativ, 
fenomenol
ogisk 

6(10) Intervjuer, 
Kvalitativ 
innehållsanaly
s  

De kvinnliga överlevarna av våld i nära relation i 
Tyskland deltagande i denna studie stäckte sig från att 
vara unga och relativt hälsosamma till att vara 
medelålders och lida av kronisk fysisk eller psykisk 
sjukdom. Även om det var deltagare som inte arbetade 
eller inte kunde arbeta så var det andra som balanserade 
karriärer på heltid. Dessutom, även om majoriteten av 
deltagarna hade lämnat sin våldsutövare fanns det andra 
som valt att stanna kvar i ett intimt förhållande med sin 
våldsamma partner. Trots deras personliga olikheter och 
olika hälsohistoria, uttryckte deltagarna många 
gemensamheter i sina upplevelser.  

Hög 

Örmon 
et al., 
2013, 
Sverige 

Att belysa hur 
kvinnor utsatta 
för fysiskt, 
emotionellt 
och/eller sexuellt 
våld upplever 
vården på en 
generell 
psykiatrisk klinik 
efter avslöjandet 
om 
våldsutsatthet. 
 

Kvalitativ, 
induktiv 
ansats 

9(3) Intervjuer, 
Kvalitativ 
induktiv 
innehållsanaly
s 

Det övergripande temat, ”beroende som en verklighet 
som innehåller en dualitet av lidande och förtroende” 
fångar essensen i alla berättelser. Alla kvinnorna beskrev 
situationer som kan ses som omtänksamhet och icke 
omtänksamhet. Den erhållna vården var beroende av 
personalen. Beroende på vem den våldsutsatta kvinnan 
pratade med, upplevde kvinnan antingen lidande eller 
tillit, också beskrivet som omtänksamhet och icke 
omtänksamhet. 

Medelhög 
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Leppäko
ski et al., 
2011, 
Finland 

Att beskriva 
historien av våld i 
nära relation med 
sina 
hälsokonsekvense
r för kvinnor när 
de söker vård för 
sina akuta skador 
och vilken typ av 
upplevelser av 
vården de hade 
när de besökte 
akutmottagninge
n.  

Mixad 
metod, 
tvärsnittss
tudie 

7 i den 
kvalitativ
a delen 
(totalt 35) 

Enkäter, 
semistrukturer
ade intervjuer, 
Kvantitativ och 
kvalitativ 
innehållsanaly
s 

Den växande prevalensen av tidigare fysiskt våld i nära 
relation (att ha blivit fysiskt misshandlad någon gång 
under deras liv) bland de studerade kvinnorna var hög 
(94%). 86% av dem rapporterade att de blivit utsatta för 
fysiskt våld av sin nuvarande partner. Intervjuer med 7 
kvinnor och svaren på de öppna frågorna avslöjade att 
våld i nära relation hade eskalerat under åren från 
knuffar och slag till andra allvarliga former av fysisk 
misshandel. 83% av kvinnorna rapporterade att de 
upplevt fler former av våld i nära relation. Fysiskt våld 
resulterade i blåmärken, sår och frakturer. Kvinnor hade 
flera nuvarande skador och symtom, och det vanligaste 
stället av skada var ansiktet och huvudet. 97% av tidigare 
och 56% av akuta fall av fysiskt våld var åtföljt av 
psykiskt våld. 

Medelhög 

Prosman 
et al., 
2012 

Att få insyn i 
processen av 
våldsutsatta 
kvinnors 
hjälpsökande när 
de besöker sin 
familjeläkare. 
 

Kvalitativ 14(19) Semistrukturer
ade intervjuer, 
beskrivande 
analys 

Fastän intervjuade våldsutsatta kvinnor känner sig 
missnöjda med sitt förhållande, definierar de inte sig 
själva som offer för våld i nära relation. Detta har en stor 
inverkan på deras hjälpsökande beteende, resulterande i 
avsaknad av känslan av driften att söka professionell 
hjälp. Dessutom tror de inte att det kommer vara 
effektivt. Denna omedvetenhet hindrar kvinnor att 
utnyttja de tjänsterna erbjudna av hälso- och sjukvården. 

Medelhög 
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Pratt- 
Eriksson 
et al., 
2014, 
Sverige 

Att få en djupare 
förståelse av 
kvinnors levda 
erfarenheter av 
våld i nära 
relation och deras 
möte med 
professionella i 
hälso- och 
sjukvården, 
socialtjänsten, och 
polisen efter våld 
i nära relation. 
 

Kvalitativ, 
fenomenol
ogisk 
hermeneut
ik 

12 Intervjuer, 
fenomenologis
k 
hermeneutisk 
tolkningsmeto
d 

Fynden i denna studie indikerade flera brister i 
vårdkvalitén till sårbara kvinnor Kvinnorna kände sig 
felaktigt behandlade när de sökte hjälp från hälso- och 
sjukvården, socialtjänsten och polisen. Kvinnorna hade 
känslor av likgiltiga attityder, när de längtade efter vård 
och att bli behandlade vänligt. Misslyckande från hälso- 
och sjukvården att behandla patienter med värdighet och 
respekt skapade ännu mer lidande.   

Medelhög 

Stöckl et 
al., 2013, 
Tysklan
d 

Ingen empirisk 
studie har 
genomförts i 
Tyskland om 
kvinnor mer 
accepterar rutin 
eller 
fallbaserad 
utredning i 
prenatal kontra 

Mixad 
metod, 
tvärsnittss
tudie 

Kvalitati
va 
deltagare
: 7 
Kvantitat
iva 
deltagare
: 401(151) 

Enkäter, 
intervjuer, 
signifikansprö
vning, 
sambandsanal
ys, kvalitativ 
innehållsanaly
s 

Accepterande av rutin eller fallbaserad förfrågan av våld 
i nära relation under prenatalvård var hög med 92% 
bland kvinnorna som deltog i mödravårdsenkäten med 
56% stöd för rutinförfrågan och 36% stöd för fallbaserad 
förfrågan. Som tidigare fastställt av en systematisk 
litteraturöversikt.  

Medelhög 
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allmän vård, 
deras 
uppfattningar om 
det eller villkoren 
under vilka de 
vill att läkare 
rutinmässigt 
frågar om våld i 
nära relation. 
Syftet med denna 
studie är därför 
att visa första 
bevis för att 
stänga detta 
kunskapsglapp. 

Garnwei
dner-
Holme 
et al., 
2017, 
Norge 

Att undersöka 
hur kvinnor från 
olika etniska 
bakgrunder 
upplevt våld i 
nära relation och 
vad deras 
rekommendation
er var om hur 

Kvalitativ 8 Intervjuer, 
tematisk 
analys 

Denna studie visade att kvinnor önskade prata om deras 
upplevelser av våld i nära relation med antenatalvården. 
De flesta deltagare noterade att det var viktigt för 
barnmorskan att göra den medvetna om att de var offer 
för våld. Deltagarna erbjöd olika förslag på hur och när 
barnmorskor borde prata om våld i nära relation. 
Underlättande för att prata om våld i nära relation var ett 
gott förhållande med och trovärdigheten av 
barnmorskan, tillhandahållande av information om 

Medelhög 
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barnmorskor 
borde 
kommunicera om 
våld i nära 
relation i prenatal 
vård. 
 

möjliga negativa konsekvenser för hälsan på den 
nyfödda på grund av våld i nära relation och vetskapen 
om att barnmorskan kunde hjälpa dem. De huvudsakliga 
barriärerna för att prata om våld i nära relation med 
barnmorskan var att deltagarnas make var närvarande 
under vårdtillfället, rädsla för att barnavårdsnämnden 
skulle ta deras barn efter avslöjandet och kulturell 
acceptans av våld. Deltagare med invandrarbakgrund 
upplevde svårigheter i att prata om våld i nära relation 
på grund av begränsade språkkunskaper och tanken att 
professionellt utbildade tolkar med erfarenhet av våld i 
nära relation kunde övervinna denna barriär.    

Keeling 
och 
Fisher, 
2015, 
United 
Kingdo
m 

Att få djupare 
förståelse för 
kvinnors 
upplevelser av 
avslöjande av 
våld i nära 
relation till 
vårdpersonal.   
 

Kvalitativ  15 Narrativa 
intervjuer, 
tematisk 
analys 

När man lyssnade på kvinnors röster såg det ut som om 
en dominans kom från hälso-och sjukvårdspersonalen 
själva, tydligt i deras handlingar (och ickehandlingar), 
ogiltigförklaring av kvinnors avslöjande av våld i 
hemmet. Att göra olämpliga hänvisningar (eller inga 
hänvisningar) kan ha motsvarat ogiltigheten av deras 
erfarenheter. I själva verket är beteendet hos hälso-och 
sjukvårdspersonal som matas till förövarnas diskurs 
kring våldet något att göra med kvinnan. Det var tydligt 
att en mängd faktorer påverkade avslöjandet av våld i 
hemmet till vårdpersonal. 
 

Medelhög 
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Narula 
et al., 
2012, 
Kanada 

Att undersöka 
hur kvinnor 
utsatta för våld i 
nära relation 
upplevde vård 
från familjeläkare 
och att identifiera 
var brister i 
vården finns. 

Kvalitativ 10 Intervjuer, 
kvalitativ 
innehållsanaly
s 

Denna studie demonstrerar att kvinnor ofta inte 
identifierar sig själva som offer för våld i nära relation. 
Denna studie vidare belyser att barriärerna för 
självidentifiering går bortom stadierna av förändring och 
omfattar ett samhälleligt stigma kring våld. Kvinnor 
angav att de inte var kapabel att se sig själva som offer 
för våld på grund av hur våldet är avbildat i media och 
på grund av uppfattningen att våld bara drabbar vissa 
populationer av kvinnor. Samhällets uppfattningar om 
övergrepp överskrider sannolikt utöver patienten och 
påverkar också familjeläkarens uppfattning, med 
potentialen att påverka screening och förbise röda 
flaggor. När kvinnorna väl identifierade att de var i ett 
våldsamt förhållande, beskrev de många barriärer som 
hindrade dem att avslöja våldet till sina familjeläkare. En 
given förklaring var känslan av skam och skuld över att 
vara i ett våldsamt förhållande. Anledningar 
identifierade för icke avslöjande inkluderade rädsla att 
familjeläkaren inte skulle tro den och rädsla för 
konsekvenser från deras förövare. Majoriteten av 
kvinnorna i studien sökte inte hjälp från sina 
familjeläkare direkt. Istället kom de med klagomål över 
smärta, sömnproblem och humörstörningar.      

Medelhög 
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Ruiz-
Perez et 
al., 2017 

Att förstå 
upplevelserna 
från kvinnor med 
funktionsvariatio
n som blivit 
utsatta för våld av 
sin partner och att 
undersöka 
kunskapen, synen 
och 
utbildningskrave
n hos 
professionella i 
primärvården. 

Kvalitativ, 
fenomenol
ogisk 

14 
kvinnor 
+ 16 
hälso- 
och 
sjukvård
spersonal 

Semistrukturer
ade intervjuer, 
Kvalitativ 
dataanalys 
enligt Miles 
och 
Huberman. 

En av nyckelfynden i denna studie var att kombinationen 
av att ha en funktionsvariation och att bli misshandlad 
sätter dessa kvinnor i en väldigt osäker situation. Vidare, 
även om funktionshindrade kvinnor möter samma 
barriärer som alla andra kvinnor när det kommer till att 
komma undan från våldet, måste de också handskas med 
andra hinder som påverkar dem specifikt. Till exempel så 
är de ofta fast hemma i ett hushåll som gör dem väldigt 
såbara för våld. Expertråd från och konversationer med 
hälso- och sjukvårdspersonal hjälper kvinnorna att bryta 
upp processen. Dock så kände inte kvinnorna som deltog 
i denna studie att hälso- och sjukvården inte är en 
tillräcklig källa för att undkomma misshandeln. Även om 
vårdpersonalen ingriper i många fall så är kvaliteten av 
vård, i många fall en fråga om tur. Denna studie 
avslöjade också att våldsutsatta kvinnor behöver prata 
med någon, men som några av de professionella påpekar 
”det okända gör dej obekväm”. Och det är viss osäkerhet 
när det kommer till att upptäcka och hantera misshandel.   

Medelhög 

Salmon 
et al., 
2013 

Att undersöka 
acceptansen av 
prenatal 
undersökning för 
våld i nära 
relation från 

Mixad 
metod 

Kvantitat
iv: 
300(64) 
Kvalitati
v: 7 
 

Enkät, 
djupgående 
intervjuer, 
Grounded 
theory, 

Majoriteten av kvinnorna undersökta i denna studie 
kände sig inte vara bekväma med att bli frågade om våld 
i nära relation men tyckte också att det var lämpligt och 
nödvändigt att barnmorskor frågade. Dessutom, förstod 
kvinnor ett bredd utbud av komplexa skäl till varför det 
var nödvändigt att fråga, starkt uttalade samband mellan 

Medelhög 
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perspektivet från 
kvinnor som 
använder 
mödrahälsovård. 
Det sökte också 
efter förståelse för 
upplevelserna av 
remittering och 
erbjudet stöd till 
kvinnor som 
avslöjat 
våldsutsatthet.    
 

jämförelseanal
ys,  

graviditet och de specifika konsekvenserna av 
misshandel under denna tid. Kvinnorna uttalade också 
associationerna mellan kvinnors psykiska hälsa och 
konsekvenserna för barn av att leva med våld. Kvinnor i 
denna studie inte bara accepterade att barnmorskor 
frågade dem om våldsutsatthet, de tyckte också att de 
borde bli utbildade i att erbjuda stöd och råd till kvinnor 
som avslöjar. 

Wadswo
rth et al. 
(2018), 
USA 

Var att få input 
från experter på 
våld i nära 
relation och 
kvinnorna själva, 
angående 
offer/överlevares 
hälsoprioriteringa
r, upplevelser av 
hälso- och 

Kvantitati
v, 
tvärsnittss
tudie 

99 Enkäter, 
statistisk 
analys 

Bland en population på skyddsboende av våldsutsatta 
kvinnor med låg inkomst och barn, var psykisk ohälsa 
bland vuxna det största omötta behovet. En brist på 
vaccin och barnhälsovård var de vanligaste omötta 
behoven för barn. Hälso- och sjukvårdspersonal sågs som 
potentiella allierade, speciellt för deras förmåga att förse 
information och koppling till samhällets resurser. 

Medelhög 
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sjukvården och 
vårdreferenser.   
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Bilaga 3. Tabell 3. Datareduktion 
 

 

Författare Land Urvalsgrupp Ålder Samtalat om 
våldsutsatthet 

Antal kvinnor 
bekväm med att 
prata om våld med 
HSV-personal 

Uppmärksamm
ande av barn i 
hushållet 

Hänvisninga
r från HSV- 
personal 
som respons 
på 
våldsutsatth
eten 

Rådgivning 
om säkerhet 

Typ av 
respons från 
HSV 

Vilka ej 
tillgodosedda 
hälsobehov som 
finns hos 
våldsutsatta kvinnor 

Nöjdhet med HSV 

Leppäkos
ki et al. 
(2010) 

Finland Våldsutsatta på 
akutmottagning 

Median=
39 

x  x x x   x 

Salomon 
et al. 
(2013) 

Englan
d 

Gravida 
kvinnor i 
antenatalvård 

Medel=30
,4 

x x    x   

Wadswor
th et al. 
(2018) 

USA Kvinnor utsatta 
för våld I nära 
relation 
och/eller 
sexuellt våld 
som erhåller 
stöd vid 
kvinnorjour 

Medel=32
,9 

x   x   x  
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