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Sammanfattning 

Bakgrund: Partnerrelaterat våld är ett folkhälsoproblem och majoriteten av de 

som drabbas är kvinnor. Fysiska-, psykiska- och sociala påföljder är vanligt 

förekommande. Sjuksköterskors kunskap om våld samt bemötandet påverkar 

kvinnors upplevelse av sjukvården. Genom att ställa rutinmässiga frågor om våld 

och identifiera våldsutsatta kvinnor visar hälso- och sjukvården att det är ett 

viktigt ämne. Syfte: Att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat 

våld upplever bemötandet av sjuksköterskor. Metod: En allmän litteraturstudie 

baserad på 14 vetenskapliga artiklar. Sökningen utfördes i databaserna Cinahl 

complete och PubMed och till artikelgranskningen användes Högskolan 

Kristianstads granskningsmall för kvalitativa artiklar. Analysprocessen 

genomfördes med hjälp av Fribergs (2017) fem-stegsanalys. Resultat: Kvinnors 

upplevelse påverkades beroende på sjuksköterskors bemötande. I resultatet 

framkom två huvudkategorier och sex subkategorier. Kategorierna visar 

kvinnornas upplevelse av värdigt bemötande och att bli försummad. Diskussion: 

Litteraturstudiens kvalitet diskuterades utifrån begreppen; tillförlitlighet, 
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verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Genom att sjuksköterskor får 

utbildning och utrymme att samtala om partnerrelaterat våld med kvinnor skapas 

ett förtroende som får kvinnan att känna sig trygg och respekterad. Det resulterar i 

att kvinnor vågar öppna upp sig och få hjälp att ta sig ur våldet.  

Ämnesord 

Våld i nära relation, partnerrelaterat våld, upplevelse, sjuksköterskors bemötande, 

sjukvården 
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Abstract 

Background: Partner-related violence is a public health problem and the majority 

of those affected are women. Physical, psychological and social effects are 

common. Nurses' knowledge of violence and treatment affects women's 

experience of healthcare. By asking routine questions about violence and 

identifying women exposed to violence, health care shows that it is an important 

topic. Aim: To shed light on how women who have been exposed to violence in a 

close relationship experience nurse´s treatment. Method: A general literature 

study based on 14 scientific articles. The search was performed in the databases 

Cinahl complete and PubMed. Högskolan Kristianstads review template for 

qualitative articles was used for the article review. The analysis process was 

implemented with the help of Friberg's (2017) five-step analysis. Results: The 

woman's experience was affected depending on nurse's treatment. The results 

showed two main categories and six subcategories. The categories show the 

women's experience of worthy treatment and experience of being neglected. 

Discussion: The quality of the literature study was discussed based on the 

concepts; credibility, verifiability, reliability and transferability. By giving nurses 

training and space to talk about partner-related violence with women, a trust is 
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created that makes the woman feel safe and respected. As a result, women dare to 

open up and get help to get out of violence. 
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Intimate partner-violence, partner-related violence, experience, the nurse's 

treatment, healthcare  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Innehållsförteckning 
Inledning ................................................................................................................. 8 

Bakgrund ................................................................................................................ 8 

Syfte ....................................................................................................................... 10 

Metod .................................................................................................................... 10 

Design ................................................................................................................ 10 

Sökvägar och urval ............................................................................................ 10 

Granskning och analys ....................................................................................... 12 

Etiska överväganden .......................................................................................... 13 

Förförståelse ....................................................................................................... 13 

Resultat ................................................................................................................. 13 

Värdigt bemötande ............................................................................................. 14 

Känna trygghet och förtroende ...................................................................... 14 

Att bli sedd ..................................................................................................... 15 

Få stöd och vägledning .................................................................................. 15 

Försummelse ...................................................................................................... 16 

Bli ignorerad och inte tagen på allvar ........................................................... 16 

Att bli dömd .................................................................................................... 17 

Att vara oviktig ............................................................................................... 17 

Diskussion ............................................................................................................. 18 

Metoddiskussion ................................................................................................ 18 

Resultatdiskussion ............................................................................................. 22 

Slutsats .................................................................................................................. 26 

Referenser ............................................................................................................. 27 

Bilaga 1. Sökschema ...................................................................................... 34 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 2. Artikelöversikt ................................................................................ 36 

Bilaga 3. Kortversion Vårdprogram - våld i nära relation ........................... 43 



 8 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Inledning 
Organisationen World Health Organization, (WHO, 2013) uppskattar att 35 % av 

världens kvinnor någon gång i livet utsatts för fysiskt eller sexuellt våld. I Sverige 

år 2020 registrerade Nationellt centrum för kvinnofrid, (NCK, 2021a) 36 300 

anmälningar om misshandel där gärningspersonen varit bekant med offret. I 

63,9% av dessa anmälningar var offren kvinnor. Uppskattningsvis polisanmäler 

endast var fjärde kvinna som utsatts för någon form av partnerrelaterat våld, vilket 

tyder på att majoriteten av övergreppen inte syns i brottsstatistiken (NCK, 2021a). 

Året därpå föll 15 kvinnor offer för dödligt våld av någon de haft eller var i en 

parrelation med (Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 2021). BRÅ (2009) visar på 

att kvinnors utsatthet är så pass starkt överrepresenterad att det klassas som ett 

samhällsproblem. Eftersom förekomsten av våldsutsatta kvinnor är stor i 

samhället som sådant speglas detta även inom hälso- och sjukvården i hög 

utsträckning, inte minst då de har skador till följd av sin utsatthet. För kvinnor 

som tar steget att berätta om sin våldsutsatthet i samband med partnerrelaterat 

våld har sjuksköterskors bemötande en stor betydelse. Sjuksköterskors bemötande 

av våldsutsatta kvinnor är central för att skapa förtroende och kunna hjälpa 

kvinnor vidare till ett tryggare liv. 

Bakgrund 
Inom hälso- och sjukvården är kommunikationen i mötet och samtalet mellan 

sjuksköterskor och personen som vårdas grundläggande. Kommunikation 

innefattar både kroppsspråk, verbala yttringar och det tysta - osagda. För att skapa 

samarbete och tillfredsställa personliga behov är kommunikation nödvändigt 

(Fossum, 2019). En god kommunikation är mest avgörande för patientens 

upplevelse i sjukvården men även vårdmiljön och vårdpersonalens bemötande har 

stor betydelse. Upplevelsen av bemötande påverkar direkt människors uppfattning 

av kvalitén i mötestillfället (Rapport et al., 2019). Enligt Fossum (2019) innebär 

bemötande ett värdigt och respektfullt givande och tagande. Snellman et al. 

(2012) beskriver ur ett generellt perspektiv att en lyhörd vårdgivare får patienterna 

att känna att de blir tagna på allvar och att deras behov tillgodoses. Även närvaro 

från vårdgivaren är en viktig del i bemötandet som bidrar till att minska patientens 
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ångest, likaså ger det en känsla av värme och trygghet när vårdgivaren håller 

patienten i handen (Snellman et al., 2012). 

Sjuksköterskor möter i sitt arbete människor som söker vård av olika anledningar 

och de bär alla på individuella livshändelser. Däribland finns kvinnor som utsatts 

för partnerrelaterat våld och sjukvården har en stor uppgift i att upptäcka och 

identifiera dessa kvinnor. Utifrån Socialstyrelsens (2021) definition av våld och 

utsatthet i nära relation innefattas fysiskt-, sexuellt- och psykiskt våld samt social 

utsatthet såsom isolering och hinder att träffa vänner. Även materiell eller 

ekonomisk utsatthet som innefattar till exempel försummelse, vanvård och att få 

sina personliga ägodelar sönderslagna ingår i definitionen av våld. Ofta 

förekommer våld i en kombination av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. När en 

partner utövar våld kan psykiska och fysiska skador kvarstå i flera år efter att 

relationen avslutats (Tarzia et al. 2020). Gynekologiska skador, kronisk smärta, 

ångest, posttraumatisk stress och depression är exempel på våldets smärtsamma 

påföljder. Våld mot kvinnor har en benägenhet att vara grövre och utövas mer 

systematiskt än våld där män är offer, vilket leder till fler skador och en ohållbar 

livssituation (BRÅ, 2009). Därför bör man i ett inledande skede rikta den 

rutinmässiga frågan angående partnerrelaterat våld endast till kvinnor (NCK, 

2018). I en rapport från BRÅ (2009) visade det sig att en femtedel av kvinnorna 

som utsatts för våld valde att inte anmäla brott. En av de vanligaste orsakerna var 

att de kände gärningspersonen och att rädslan var så stor att de inte vågade 

anmäla. Många kvinnor som uppsöker hälso- och sjukvården väljer att inte 

spontant berätta om sin utsatthet och där har sjuksköterskorna en stor roll när det 

handlar om att upptäcka våldsutsatthet. Våldsutsatta kvinnor söker vård tre gånger 

oftare än kvinnor som inte blivit misshandlade, ändå är det bara ett fåtal som 

identifieras av vårdpersonalen och därför är det viktigt att hälso- och sjukvården 

screenar våld och ställer frågan om våld i nära relation vid minsta misstanke 

(Socialstyrelsen, 2021; Tarzia et al., 2020). När en bedömning om patientens 

hälsa görs och det öppet ställs rutinmässiga frågor om våld visar hälso- och 

sjukvården att det är ett viktigt ämne. Det kan starta tankar och reflektioner hos 

kvinnan som sedan kan få henne att vilja förändra sin situation (NCK, 2018). 9 av 

10 kvinnor som får frågan om de utsatts för våld har inget emot att frågan ställs 

(Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, 2014). 2014 publicerade 
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WHO en handbok för hälso- och sjukvårdspersonal med evidensbaserade 

riktlinjer om bemötande av våldsutsatta kvinnor. Riktlinjerna baseras på 

information från experter inom området samt från våldsutsatta kvinnor (WHO, 

2014). Sjuksköterskors omvårdnadsinsatser utifrån utsatta kvinnors behov kan ha 

en avgörande effekt för att kvinnor ska känna sig trygga. Därför är det viktigt att 

ha kunskap om våld mot kvinnor. Sjuksköterskor kan exempelvis känna ilska eller 

frustration för att kvinnor återgår till hemmet där hon utsätts för våld, men det är 

viktigt att ha med sig att det är en process som ofta tar lång tid (Häggblom et al., 

2005). Genom att belysa våldsutsatta kvinnors upplevelse av sjuksköterskors 

bemötande i samband med att de uppsöker vård kan förbättringsområden 

synliggöras. I förlängningen kan detta leda till att sjuksköterskor som möter 

kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld får ökad förståelse för hur 

kvinnor upplever deras bemötande och anpassa vården utifrån kvinnornas behov.  

Syfte 
Syftet var att belysa hur kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld 

upplever bemötandet av sjuksköterskor. 

Metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017) innebär det att 

befintliga forskningsartiklar väljs ut som har avsikt att svara på en 

problematisering eller ett syfte. Utifrån denna litteraturöversikt som grundar sig 

på just upplevelser har forskningsartiklar med den kvalitativa designen valts.  

Sökvägar och urval 

Inför denna studie gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl för att undersöka 

om det fanns tillräckligt med artiklar som svarade på syftet. En pilotsökning är en 

inledande informationssökning som visar tillgängligheten på vetenskapligt 

underlag (Östlundh, 2017). De slutliga sökningarna genomfördes därefter i 

ovanstående databas och i PubMed. Akademiska databaser såsom Cinahl och 
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PubMed innehåller noga avvägd kvalitetsgranskad forskning och vetenskapliga 

publikationer inom omvårdnad och hälsovetenskap (Östlundh, 2017). Med 

utgångspunkten i syftets bärande begrepp identifierades fyra nyckelbegrepp: ”våld 

i nära relation”, ”upplevelse”, ”sjuksköterskors bemötande” och “sjuksköterskor i 

hälso- och sjukvården” där varje nyckelbegrepp bildade vars ett sökblock (se 

bilaga 1 och 2). Utifrån varje nyckelbegrepp letades synonymer, ämnesord och 

fritextord fram med hjälp av svensk MeSH, ämnesordssökning i Cinahl och 

Google translate vilka utgjorde sökningarnas sökord.  

För att få så precisa träffar som möjligt användes både ämnesord och fritextord i 

de båda sökningarna. Ämnesord är utvalda ord som beskriver innehållet i en 

artikel. Ämnesord ger ett säkrare och bättre sökresultat inom det valda området 

medan fritextord gör sökningen bredare och mer flexibel samt även innefattar den 

allra senaste forskningen (Östlundh, 2017). I Cinahl-sökningen användes 

trunkering. Trunkering av sökord leder till att träfflistan även innehåller artiklar 

baserade på böjningsformer av det ord som trunkerats vilket utökar antalet artiklar 

i träfflistan (Östlundh, 2017). Sökningarna som utfördes i de båda databaserna 

inleddes med tillämpning av den booleska operatorn ”OR” mellan varje 

nyckelbegrepp och dess synonymer. Därigenom bildades fyra olika sökblock som 

sedan kopplades samman i en gemensam sökning med användning av den 

booleska operatorn ”AND”. Användningen av “OR” genererar fler träffar 

eftersom det räcker att endast en av synonymerna i sökblocket finns med i 

artiklarna för att visas i träfflistan och “AND” sammankopplar de olika 

sökblocken vilket medför att artiklar som innehåller minst ett ord från varje 

sökblock visas i träfflistan (Östlundh, 2017). Sökningen i Cinahl begränsades 

med, ”engelskspråkig”, ”peer-reviewed” och “tidsbegränsning senaste 20 åren” 

medan sökningen i PubMed innehöll begränsningarna “engelskspråkig” och 

“tidsbegränsning senaste 20 åren”. Begränsningen ”Peer-reviewed” inkluderar 

endast de artiklar som blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 

2017). Inklusionskriterierna var kvinnor över 18 år som utsatts för våld i nära 

relation samt att de haft kontakt med sjukvården. En sökning vardera i respektive 

databas resulterade i sammantaget 365 artiklar. Inledningsvis lästes de båda 

sökningarnas alla titlar av författarna var för sig varav de rubriker som innehöll 

barn eller män gallrades ut samt de artiklar som inte utgick från den våldsutsatta 
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kvinnans perspektiv. Efter en första gallring lästes 66 abstracts igenom. Av de 

artiklarna där abstractet lästes igenom valdes totalt 27 artiklar ut för noggrann 

genomläsning varar ytterligare sju artiklar gallrades bort då de inte ansågs svara 

på syftet. Av de återstående 20 artiklarna var sex dubbletter, därmed återstod 14 

artiklar. De båda sökningarna gav alltså slutligen 14 artiklar för vidare granskning 

(se tabell 1). 

 
Tabell 1.  
Urval artikelsökning. 

Databas Cinahl Complete Pubmed 

Urval rubriker 46 20 

Urval Abstract 13 14 

Urval hela 

artikeln 

11 9 

Utvalda artiklar* 11 3 

*Utvalda artiklar efter sortering av dubbletter. 

Granskning och analys 

De 14 artiklar som valdes ut lästes igenom, granskades och sammanställdes 

gemensamt av författarna i en artikelöversikt utifrån HKR’s granskningsmall för 

kvalitativa studier. Enligt Blomqvist et al., (2016) får författarna en bild av 

artiklarnas innehåll och kvalitet utifrån begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. Analysen genomfördes utifrån Fribergs (2017) fem 

analyssteg. Analysen inleddes med att artiklarnas resultat lästes igenom flertalet 

gånger av författarna var för sig. Därefter plockades relevanta delar ut som sedan 

jämfördes och diskuterades författarna emellan. Allt i artiklarna som svarade på 

syftet sparades i en schematisk översikt för att lättare skildra likheter och 

skillnader. Allteftersom analysen pågick framträdde upplevelser som byggde på 

olika teman. Utifrån dessa teman växte två huvudkategorier och sex subkategorier 

fram (se tabell 2).  
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Etiska överväganden 

För att en studie ska byggas på etisk grund finns tre frågeställningar som ska 

besvaras; handlar den om väsentliga frågor? har den god vetenskaplig kvalitet? 

och genomförs den på ett etiskt sätt? (Sandman & Kjellström, 2018). Författarna 

strävade efter att välja artiklar som var etiskt godkända. Forskningen där 

perspektivet utgår från den våldsutsatta kvinnans upplevelse är begränsat 

(Lundgren et al., 2001). Enligt Lundgren et al. (2001) är mer forskning nödvändig 

för att sprida ökad förståelse för problemet och göra det till en samhällsenlig 

angelägenhet som bör lyftas på en politisk nivå för att bekämpas. Författarnas 

egna etiska värderingar var att valda artiklar ska vara byggda på samtycke från 

deltagarna till medverkan och att deras berättelser hanteras utifrån 

konfidentialitetskravet. För att stärka pålitligheten finns förförståelse redovisat. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) är förförståelse den kunskap och erfarenhet 

som forskaren har inom det aktuella ämnet vilket skapar en utgångspunkt för 

tolkningen. Även de artiklar vars resultat som motsäger författarnas förförståelse 

kommer redovisas.  

Förförståelse 

Författarna är sjuksköterskestudenter och har en grundläggande utbildning om 

våld i nära relation men ingen djupare erfarenhet. Förförståelsen var att 

våldsutsatta kvinnor som söker vård får ett bra bemötande men att motsatsen 

förekommer i minst lika stor utsträckning. Vi tror att sjuksköterskor kan upplevas 

stressade och forcerade vilket kan bero på dels hög arbetsbelastning, dels 

okunskap inom ämnet men även viss rädsla att fråga kvinnorna om 

våldssituationen. Författarna är överens om att kvinnor som söker vård inte alltid 

vill berätta om sin utsatthet men att de under alla omständigheter vill bli 

behandlade med respekt och få möjligheten att bygga ett förtroende till 

sjukvården.  

Resultat 
Resultatet i den här litteraturöversikten bygger på 258 kvinnors berättelser från 

totalt 14 olika artiklar som berör upplevelser av sjuksköterskors bemötande. 
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Länder som studierna genomfördes i var: USA (6), Australien (2), Tyskland (1), 

Storbritannien (1), Jordanien (1), Mexico (1), Finland (1) och Sverige (1). 

Kvinnorna var i åldrarna 18–90 år. Deltagarna i resultatet benämns som 

kvinnorna. Kontexten berör primärvård, mödravård, förlossning och 

akutmottagning. Vid sammanställningen skapades två huvudteman och sex 

underkategorier (se tabell 2).  

Tabell 2.  
Översikt över resultatets huvud- och subkategorier.  

Värdigt bemötande Försummelse 

• Känna trygghet och förtroende 

• Att bli sedd 

• Få stöd och vägledning 

• Bli ignorerad och inte tagen på allvar 

• Att bli dömd 

• Att vara oviktig 

Värdigt bemötande 

Denna kategori belyser betydelsen av sjuksköterskors personcentrerade 

förhållningssätt för att bygga upp kvinnornas förtroende och trygghet i vårdmötet.  

Känslan att bli tagen på allvar och att det finns någon som kan ge den hjälp de 

behöver är en grundläggande faktor för att kvinnor ska våga berätta om sitt 

lidande. Uppfattningen om sjuksköterskors engagemang påverkas beroende på om 

de har rätt kompetens för ändamålet eller om de har förmågan att vilja ta reda på 

det för att hjälpa kvinnor på bästa sätt.    

Känna trygghet och förtroende 

Empati och stöd från sjuksköterskor skapade känslan av att bli omhändertagen 

och respekterad, kvinnorna fick känslan av att sjuksköterskor verkligen brydde sig 

och de kände stor betydelsefullhet (Battaglia et al., 2003; Kelly, 2006; Leppäkoski 

et al., 2011; Lutz, 2005; Reisenhofer & Seibold, 2013; Tower et al., 2006; Zink et 

al., 2004). Kvinnorna beskrev att sjuksköterskors medvetna närvaro skapade 

känslan av att inte vara ensam (Larsen et al., 2014; Nemoto et al., 2008) men även 

känslan av trygghet och förtroende hade stort värde för kvinnorna i mötet med 

sjuksköterskor (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 2003; Damra et al., 2015; 

Wallin Lundell et al., 2018). Trygghet grundades genom personliga frågor och 
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tilltro som fick kvinnorna att inte behöva känna ensamhet, skam eller skuld 

(Battaglia et al., 2003; Nemoto et al., 2008). Kvinnor belyste även att bli 

accepterad och behandlad med respekt skapade ett förtroende (Lutz, 2005) och 

visade att sjuksköterskor inte var dömande (Tower et al., 2006).  

Att bli sedd 

Kvinnor som kände sig lyssnade på och förstådda av sjuksköterskor upplevde 

lättnad över att någon trodde på deras berättelser (Bacchus et al., 2003; Battaglia 

et al. 2003; Larsen et al., 2014; Leppäkoski et al., 2011; Lutz, 2005; Nemoto et 

al., 2008; Reisenhofer & Seibold, 2013; Tower et al., 2006; Wallin Lundell et al., 

2018; Zink et al., 2004). De kvinnor som upplevde att sjuksköterskor brydde sig 

om dem gav en känsla av ömsesidig respekt och tillgivenhet (Nemoto et al., 2008; 

Reisenhofer & Seibold, 2013) samt upplevelsen av att sjuksköterskor agerade 

utifrån kvinnans bästa (Bacchus et al., 2003; Leppäkoski et al., 2011; Wallin 

Lundell et al., 2018). De kvinnor som upplevde sjuksköterskors genuina 

engagemang fick känslan att bli tagna på allvar (Damra et al., 2015; Zink et al., 

2004). Kvinnor som fick frågan om sin våldsutsatthet och hur deras blåmärken 

hade uppkommit kände att de blev tagna på allvar (Damra et al., 2015). Ett gott 

samarbete i dialogen med sjuksköterskor gav kvinnor en positiv upplevelse i 

bemötandet (Leppäkoski et al., 2011). Även upplevelsen av att få tid var en 

betydelsefull aspekt för våldsutsatta kvinnor (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 

2003; Damra et al., 2015; Leppäkoski et al., 2011; Nemoto et al., 2008). Kvinnor 

kände sig sedda när sjuksköterskor gick på djupet med problemen (Battaglia et al., 

2003). 

Få stöd och vägledning 

Några kvinnor förstod inte själva att de varit med om ett övergrepp men genom 

sjuksköterskors stöd kunde de identifiera händelsen och börja bearbeta våldet 

(Reisenhofer & Seibold, 2013; Zink et al., 2004). Kvinnor fick kontroll över sitt 

liv igen och kunde genom sjuksköterskors stöd välja en väg att gå vidare (Tower 

et al., 2006). Många möttes av ett personcentrerat förhållningssätt och fick 

stödjande information från sjuksköterskor (Bacchus et al., 2003; Battaglia et al., 

2003; Larsen et al., 2014; Leppäkoski et al., 2011; Lutz, 2005; Nemoto et al., 

2008; Reisenhofer & Seibold, 2012; Wallin-Lundell et al., 2018; Zink et al., 
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2004). Känslan av att få rätt vägledning och uppföljning motiverade kvinnor att 

lämna förhållandet (Nemoto et al., 2008). Kvinnor upplevde att sjuksköterskor 

anpassade sitt arbete efter kvinnornas och deras barns behov med hembesök vilket 

gav känslan av att bygga en relation och skapa ett förtroende (Bacchus et al., 

2003). Kvinnor kände att de fick hjälp oavsett orsak (Larsen et al., 2014).  

Försummelse 

Denna kategori belyser den smärtsamma upplevelsen av att inte bli tagen på 

allvar. Ett okänsligt bemötande påverkade kvinnors förtroende för sjukvården 

negativt och upplevelsen av att bli ignorerad innebar allt större lidande.  

Bli ignorerad och inte tagen på allvar 

Kvinnor upplevde att de blev avvisade och att de inte kände någon tillit till 

sjuksköterskor (Lutz, 2005; Pratt-Eriksson et al., 2014; Tower et al., 2006; 

Wallin-Lundell et al., 2018; Zink et al., 2004), andra hade känslan av att vården 

inte hade plats för dem och deras typ av problem (Larsen et al., 2014; Pratt-

Eriksson et al., 2014). Många upplevde att interaktion från sjuksköterskor 

saknades (Leppäkoski et al., 2011; Reisenhofer & Seibold, 2013; Rodriguez & 

Mandich, 2019). Kvinnor beskrev att de upplevt både hur sjuksköterskor suckade 

samt otåligt tittat på klockan (Rodriguez & Mandich, 2019; Wallin-Lundell et al., 

2018). Kvinnor upplevde även att deras berättelse om sin situation mottogs hastigt 

och ytligt av sjuksköterskor vilket gav dem känslan att av att deras problem inte 

var prioriterade (Pratt-Eriksson et al., 2014; Rodriguez & Mandich, 2019; Wallin 

Lundell et al., 2018). Att inte få tillräckligt med tid eller att bli avbrutna mitt i 

samtalet gav upplevelsen av ett bristande intresse och inte bli tagen på allvar 

vilket ledde till minskat förtroendet för sjuksköterskor (Rodriguez & Mandich, 

2019; Wallin-Lundin et al., 2018). När sjuksköterskor drog sig undan eller tittade 

bort trots tydliga tecken på våld upplevde kvinnor sig åsidosatta (Bacchus et al., 

2003; Damra et al., 2015; Leppäkoski et al., 2011; Pratt-Eriksson et al., 2014; 

Rodriguez & Mandich, 2019; Tower et al., 2006; Zink et al., 2004). I Pratt-

Eriksson et al. (2014) studie från Sverige kände sig utlandsfödda kvinnor sig 

särskilt ignorerade och att de fick kämpa ännu mer för att bli sedda och hörda. 
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Kvinnor saknade en öppen dialog om våld vilket gav känslan av att sjuksköterskor 

inte lyssnade respektfullt eller förstod deras oro (Battaglia et al., 2003).  

Att bli dömd 

Kvinnor upplevde sig vara mindre värda i vårdsammanhang på grund av att 

sjuksköterskor verkade mer intresserade av sjukdomar de kunde behandla (Damra 

et al., 2015; Kelly, 2006; Leppäkoski et al., 2011; Rodriguez & Mandich, 2019; 

Tower et al., 2006; Wallin Lundell et al., 2018). Det var en besvikelse att 

sjuksköterskor inte ville bli involverad i deras våldsutsatthet (Tower et al., (2006). 

Av den anledningen tog kvinnor avstånd från vårdpersonal med avsikt att skydda 

sig själva från känslan att bli dömd (Reisenhofer & Seibold, 2013). Kvinnors 

redan stora osäkerhet späddes på när sjuksköterskor uppvisade ovilja att hjälpa 

vilket ledde fram till att kvinnor fick känslor såsom maktlöshet, att skapa onödiga 

problem, vara i vägen och slösa med personalens tid (Pratt-Eriksson et al., 

2014). Kvinnor upplevde att sjuksköterskor anklagade och klandrade dem dels för 

övergreppen, men även för att de stannade kvar i relationen (Reisenhofer & 

Seibold, 2013; Tower et al., 2006; Wallin Lundell et al., 2018; Zink et al., 2004). 

Kvinnor som upplevde att sjuksköterskor inte var tillmötesgående och utstrålade 

ointresse liknades med att få ett slag i ansiktet (Tower et al., 2006) vilket 

framkallade känslan av att bli dömd och sänkte välbefinnandet (Reisenhofer & 

Seibold, 2013; Tower et al., 2006; Wallin Lundell et al., 2018). Just känslan av att 

bli förödmjukad ledde till att kvinnor tappade förtroendet för vården och aldrig 

mer ville besöka ett sjukhus (Tower et al., 2006). 

Att vara oviktig 

För att kvinnor skulle känna sig bekväma att avslöja partnerrelaterat våld 

behövdes ett värdigt bemötande från sjuksköterskor (Bacchus et al., 2003; 

Battaglia et al. 2003; Damra et al., 2015; Kelly, 2006; Larsen et al., 2014; Lutz, 

2005; Nemoto et al., 2008; Reisenhofer & Seibold, 2013; Rodriguez & Mandich, 

2019; Wallin Lundell et al., 2018; Zink et al., 2004). När kvinnor mötte 

sjuksköterskor som inte hade tålamod, saknade empati och visade en otrevlig 

attityd kändes det meningslöst att berätta om våldssituationen. Kvinnor fick då 

upplevelsen att sjuksköterskor ändå inte ville hjälpa dem (Battaglia et al. 2003; 

Pratt-Eriksson et al., 2014). Likaså var det många kvinnor som berättade om 
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bristen på integritet där sjuksköterskor frågat om orsaken till kvinnornas skador i 

väntrummet bland andra människor (Bacchus et al., 2003; Damra et al., 2015;) 

eller öppet diskuterat kvinnans fall så andra kunde höra (Leppäkoski et al., 2011).  

Kvinnor beskrev att sjuksköterskor frågade om våld även när deras partner satt 

bredvid (Damra et al., 2015; Rodriguez & Mandich, 2019; Zink et al., 2004).  De 

blev förvånade över sjuksköterskors kalla och mekaniska behandling och kvinnor 

upplevde sig vara ett nummer snarare än en patient (Kelly, 2006). Kvinnor 

upplevde stor brist på hjälp och stöd från sjuksköterskor (Damra et al., 2015; 

Larsen et al., 2014; Leppäkoski et al., 2011; Lutz, 2005; Pratt-Eriksson et al., 

2014; Rodriguez & Mandich, 2019; Zink et al., 2004). De saknade direktiv om 

vart de kunde vända sig i samhället (Leppäkoski et al., 2011; Rodriguez & 

Mandich, 2019) och att dokumentation av skadorna för en eventuell användning i 

ett rättsfall uteblev (Larsen et al., 2014). Kunskapsbrist om partnerrelaterat våld 

genererade i att kvinnor blev besvikna för att sjuksköterskor inte såg alla tecken 

på våld (Lutz, 2005; Zink et al., 2004). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syfte var att belysa hur kvinnor som utsatts för våld i nära relation upplever 

bemötandet av sjuksköterskor. För att säkerställa kvalitén skrivs styrkor och 

svagheter fram som berör design, urval, datainsamling, tillvägagångssätt, analys 

och etiska ställningstaganden (Henricson, 2017). En litteraturöversikt som bygger 

på en kvalitativ metod granskas och diskuteras utifrån de fyra 

trovärdighetsbegreppen; tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet (Shenton, 2004).  

Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet stärks då en pilotsökning gjordes för att fastställa att det 

fanns tillräcklig med vetenskaplig forskning inom det valda området. 

Tillförlitligheten stärks även av författarnas val att analysera kvalitativa 

publikationer då dessa bäst svarar på syftet där upplevelser efterfrågas. Kvalitativ 

forskning ger läsaren svar på hur personer upplevt ett fenomen och en 
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sammanställning av befintlig forskning skapar ökad förståelse inom ämnet 

(Segesten, 2017). För att få djup i nyckelbegreppen granskade författarna artiklar 

som innehöll forskning om partnerrelaterat våld och tog vara på både ämnesord 

och fritextord som ansågs relevanta vilket stärker tillförlitligheten. Resultatet i 

studien baseras på vetenskapliga artiklar som sökts fram i databaserna Cinahl och 

PubMed vilket stärker tillförlitligheten då flera databaser använts. Sökningar som 

utförs i olika databaser genererar fler artiklar (Henricsson, 2017). I det tidiga 

skedet utformades tre sökblock men för att utöka resultatet av artiklar skapades ett 

fjärde som gav betydligt fler artiklar i träfflistan vilket stärker tillförlitligheten. 

Flera sökningar med varierade kombinationer av sökord gjordes för att få fram 

flest antal artiklar som svarade på syftet (se bilaga 1). Det är en nödvändighet att 

prova sig fram med olika sökkombinationer för att frambringa bästa resultat 

(Östlundh, 2017). Författarna provade även med tidsbegränsningen ”senaste 10 

åren” för att studien skulle bygga på så modern forskning som möjligt. Dock 

krävdes tidsbegränsningen ”senaste 20 åren” för att få tillräckligt underlag. Detta 

kan sänka tillförlitligheten på grund av att äldre forskning är inkluderad som 

eventuellt inte är verklighetstrogen med dagens vård. Resonemanget i detta var att 

sjuksköterskors bemötande kan ha förändrats över tid i takt med ökad kunskap i 

ämnet. Å andra sidan visade kvinnorna likartade upplevelser oberoende 

artiklarnas ålder. För att nå fler relevanta artiklar inom de senaste 10 åren 

diskuterade författarna att göra sökning i en tredje databas. Då de båda 

sökningarna i Cinhal och PubMed var mer tidskrävande än planerat fanns inte 

tidsmässigt utrymme att ta sig an ännu en databas vilket sänker tillförlitligheten.  

Blomqvist et al. (2016) menar att tillförlitligheten säkras då resultatet i 

litteraturstudien svarar på syftet. Samtliga artiklar utgick från kvinnornas 

perspektiv om upplevelsen av sjuksköterskors bemötande vilket svarar på studiens 

syfte. Majoriteten av artiklarna visade tydligt vilka upplevelser som berörde just 

sjuksköterskor vilket stärker tillförlitligheten. Författarna valde att exkludera alla 

upplevelser som berörde läkare och undersköterskor men kan inte garantera att 

övrig hälso-sjukvårdspersonal tolkats in i resultatet då ett fåtal artiklar var svårare 

att åtskilja sjuksköterskor från undersköterskor. En svaghet var att det fanns 

forskningsartiklar som bestod av intervjuer där kvinnor upplevt partnerrelaterat 

våld för flera år sedan. Dessa kvinnors upplevelse av mötet med sjuksköterskor 
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kan ha påverkats och ändrats under de gångna åren vilket sänker tillförlitligheten. 

Några artiklar redovisade ekonomisk ersättning vilket kan sänka tillförlitligheten, 

detta diskuterades författarna emellan. Ersättningen låg runt 200 - 500 kr vilket 

författarna ansåg vara en rimlig summa för transport till tillfället för intervjun och 

valde därmed att inkludera dessa artiklar i studien.  

En granskning av de 14 utvalda artiklarna utfördes av författarna gemensamt på 

ett strukturerat och likartat sätt med hjälp av HKR’s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016). I samband med granskning har 

artiklarna sammanfattats i en artikelöversikt vilket stärker tillförlitligheten, 

översikten presenteras i arbetet och finns tillgänglig för läsaren (se bilaga 2). 

Tillförlitligheten stärks dels av att alla 14 utvalda artiklarna var etiskt godkända, 

dels att sökningarna genererade sex dubbletter. Genom att författarna noggrant 

granskat artiklars kvalitet ökar sannolikheten att det nya resultatet i en 

litteraturstudie visar en sann och verklig bild av ett fenomen (Shenton, 2004). 

Litteraturöversikten har granskats av studiekamrater och lärare vid flera tillfällen 

där författarna tagit till sig förslag på förbättringar och förtydliganden. Att 

diskutera överensstämmelsen i arbetet med ”kritiska vänner” stärker 

tillförlitligheten eftersom ett fenomen då ses ur flera perspektiv (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). Författarna har diskuterat huruvida resultatet om dokumentation 

av skador och hänvisning till vidare hjälp svarar på syftet men ansåg att det är 

kvinnors upplevelse av sjuksköterskors bemötande som står i centrum. Därför 

valde författarna att redovisa även dessa aspekter i resultatet i kategorin ”stöd och 

vägledning”.   

Verifierbarhet 

Då urval och analys är beskriva och databassökningarna kan upprepas med 

liknande resultat stärks verifierbarheten. Författarna har redovisat 

tillvägagångssätt och hur teman växte fram som skapade kategorier. Enligt 

Mårtensson och Fridlund (2017) stärks verifierbarheten när analysprocessen och 

författarnas ställningstaganden finns beskrivna. Urvalsprocessen finns beskriven i 

metoden och är kompletterad med en tabell (se tabell 1) för att förtydliga hur 

många artiklar som gallrats bort vilket stärker verifierbarheten. För att synliggöra 

de utvalda artiklarnas kvalitet finns artikelöversikter bifogade (bilaga 2). Ett 
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arbete där läsaren kan följa processen fram till det nya resultatet bedöms 

trovärdigt vilket är ett krav för att säkerställa kvaliteten oavsett om det är 

litteraturöversikter eller empiriska studier som utförts (Friberg, 2017).   

Pålitlighet  

Pålitligheten stärks då förförståelse finns redovisat samt att båda författarna 

deltagit i analysprocessen. Dock kan pålitligheten sänkas då förförståelsen ändrats 

under studiens gång. Orsaken var att förförståelsen även innefattade 

sjuksköterskors perspektiv vilket inte svarade på syftet. Mårtensson och Fridlund 

(2017) menar att författarnas tidigare erfarenheter kan påverka processen i 

datainsamling och analys men om förförståelse finns redovisad i examensarbetet 

stärks pålitligheten. I de utvalda artiklarna fanns både positiva och negativa 

upplevelser representerade av olika slag. Dessa räknades samman och jämfördes i 

antal. Båda sidorna i upplevelsen av sjuksköterskors bemötande var snarlikt 

fördelade. Eftersom författarna uttryckt många negativa upplevelser i 

förförståelsen överraskades de av omfattningen av positiva upplevelser. Därför 

har de speglat fördelningen av fenomenet i resultatet vilket stärker pålitligheten.  

Överförbarhet  

Ett kritiskt förhållningssätt i metoddiskussions alla delar visar i vilken 

utsträckning litteraturöversikten kan överföras och tillämpas till andra situationer, 

grupper och kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017). Då resultatet svarar på 

studiens syfte och tillförlitlighet, pålitlighet och verifierbarhet är granskade och 

beskrivna stärks överförbarheten. Resultatet speglar upplevelser från kvinnor 18–

90 år från 4 olika världsdelar. Önskvärt hade varit att inkludera forskning från 

samtliga världsdelar vilket hade stärkt överförbarheten ytterligare. 

Överförbarheten stärks då studien har ett brett åldersspann, stor geografisk 

spridning samt att kontexten är väl beskriven. Oavsett geografiskt ursprung och att 

sjukvården kan se olika ut i Norden i jämförelse med Asien tenderade kvinnornas 

upplevelser stämma överens med varandra. Utifrån dessa aspekter ansågs 

resultatet vara överförbart till andra kontexter där våldsutsatta kvinnor möter 

sjuksköterskor men kan sänkas på grund av att datainsamling från sluten 

psykiatrisk- och somatisk vård saknas. Över lag har studien en hög 
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abstraktionsnivå och kan troligen även överföras på annan sjukvårdspersonal än 

sjuksköterskor våldsutsatta kvinnor möter olika yrkesgrupper inom sjukvården. 

Resultatdiskussion 

Två fynd har lyfts fram för vidare diskussion; vikten av att bygga förtroende som 

gav trygghet i mötet mellan kvinnor och sjuksköterskor samt kvinnors upplevelse 

av att inte bli tillfrågade om våld. En viktig egenskap som hade betydelse för 

kvinnor var sjuksköterskors förmåga att visa empati. Empati är ett grundläggande 

verktyg för att tillmötesgå kvinnors behov och omsorg utifrån ett 

helhetsperspektiv. Genom att utgå från dubbelaspektteorin ges fysisk och psykisk 

omvårdnad parallellt vilket är en förutsättning för att våldsutsatta kvinnor ska få 

möjlighet att läka.  

Kvinnor bygger förtroende för de sjuksköterskor som ger stöd, tid och bekräftar 

kvinnorna. Detta är avgörande för de beslut som kvinnor tar fortsättningsvis. När 

kvinnor fick möjlighet att skapa en relation med sjuksköterskor utan att de 

upplevde sig dömda och anklagade för den situation de befann sig i kände 

kvinnorna dels trygghet i att berätta sin historia, dels känslan av att någon brydde 

sig om dem. För en del kvinnor innebar detta ett förtroende för sjukvårdens 

system och de sökte vård igen när behov fanns. För andra blev det starten att ta sig 

vidare i känslan att det fanns någon som stöttade dem. Kvinnors process att bryta 

upp relationen med den som utsätter dem för våld kan vara komplicerad. I många 

fall fanns barn inblandade och det ekonomiska läget var svårt och sårbart. 

Sjuksköterskor som har förståelse för uppbrottsprocessen kan bättre ge anpassat 

stöd. Det visar en studie av Enander och Holmberg (2008) där kvinnor berättat om 

sina uppbrottsprocesser i återkommande intervjuer under en treårsperiod.  

Många kvinnor har en sänkt självkänsla till följd av sin partners kränkande och 

våldsamma beteende. Därför är det extra viktigt att kvinnor som tar beslut att 

avslöja sin våldsutsatthet för en sjuksköterska får ett bra bemötande där tillit kan 

skapas. Kvinnors förtroende växte även när sjuksköterskor frågade om det fanns 

barn i hemmet och gick in på djupare frågor. Å andra sidan visade resultatet att 

kvinnor fick känslan av att sjukvården varken hade kapacitet, kunskap eller 

intresse att möta deras behov och rop på hjälp. En studie av Sundborg et al. (2015) 
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belyste att sjuksköterskor vågade fråga kvinnor om våld i större utsträckning om 

de upplevde att de hade kvinnornas förtroende vilket tydliggör att både 

sjuksköterskor och kvinnor vinner på att bygga tillit i sin relation.  

I de fall där kvinnor upplevde ett olämpligt bemötande av sjuksköterskor skadades 

förtroendet så pass mycket att de helt tappade tron på att få någon hjälp av vården 

överhuvudtaget. Detta resultat stöds av Sundborg et al. (2015) som visade på att 

kvinnor som saknade förtroende för sjuksköterskor inte ville riskera att berätta om 

sin utsatthet i ovisshet om vart det skulle leda och i värsta fall göra situationen än 

värre. För att se och förstå kvinnor utifrån deras livsvärld behöver sjuksköterskor 

visa på ödmjukhet, empati och tålamod (Snellman et al., 2012) Dessa egenskaper 

är en förutsättning för att möta kvinnors vårdbehov såväl fysiska som psykiska. 

Birkler (2007) beskriver att detta synsätt grundar sig i dubbelaspektteorin. Genom 

att anamma dubbelaspektteorin ges fysisk och psykisk omvårdnad parallellt där 

båda perspektiven är lika viktiga att behandla för att helheten ska kunna läka. 

Betydelsen av dubbelaspektteorin resulterar i att sjuksköterskor ser hela kvinnan 

och inte endast till exempel de fysiska skadorna. Vidare menar Birkler (2007) att 

ett empatiskt förhållningssätt och visat intresse kan möjliggöra denna vård. 

Moudatsou et al. (2020) stärker denna teori genom att belysa att empati är ett 

grundläggande redskap som leder till bättre somatiska och terapeutiska resultat. 

Empati kan således skapa förtroendet som ger den våldsutsatta kvinnan modet och 

möjligheten att bli bekväm att be om hjälp. Ur ett etiskt perspektiv utgör 

förtroendet kärnan i relationen mellan kvinnor och sjuksköterskor. För att alla 

människor ska få en jämlik och behovsprövad vård behöver sjuksköterskor lägga 

sina egna behov och värderingar åt sidan och följa de etiska principerna. 

Sjuksköterskor som arbetar med de etiska principerna på ett medvetet sätt gör det 

som är bäst för de våldsutsatta kvinnorna. Det vill säga inte skada, inte skapa ökat 

lidande och inte missbruka förtroendet.  

Författarna diskuterade kvinnornas likartade upplevelser oberoende världsdel. 

Frågan kom upp om det är ett lika stort samhällsproblem som i Sverige likaså hur 

vården fungerar i exempelvis Japan, Mexico eller Jordanien. Eftersom författarnas 

kunskap endast sträcker sig inom Sveriges gränser var det svårt att ta ställning till 

hur de övriga ländernas samhälle, rättssystem och hälso- och sjukvård arbetar för 

att förbygga partnerrelaterat våld och vilken hjälp och stöd det finns för de 
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kvinnor som utsatts. Dock finns ICN:s etiska kod för Sjuksköterskor (2017) som 

är en internationell vägledning som berör väldens alla sjuksköterskor. Där 

beskrivs de fyra ansvarsområdena; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Det innefattar att ge respektfull omvårdnad till alla 

människor oberoende ålder, kön, etnicitet och social ställning samt främja en 

öppen dialog som stärker förtroendet för sjukvården. Sjuksköterskor världen över 

ansvarar för vägledning av etiskt förhållningssätt bland kollegor och ska i de fall 

det brister utveckla och medvetandegöra förbättringar så enskilda personer 

skyddas från kränkande handlingar och obehag (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Utöver fysiskt och psykiskt omhändertagande är samverkan till andra 

instanser en viktig del av sjuksköterskors ansvar. I Sveriges hälso- och sjukvård 

innebär det att våldsutsatta kvinnor bör erbjudas hänvisning till kvinnofridslinje, 

kvinnojour eller skyddat boende som exempel.  

Kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld upplever att sjuksköterskor inte 

ställer frågan om våld och saknar kunskap om våldsutsatthet. Kvinnor kände sig 

bortprioriterade och upplevde att sjuksköterskor inte gav tillräckligt med tid och 

möjlighet att berätta sin historia. Å andra sidan påstod sjuksköterskor att det inte 

ingick i deras arbetsuppgifter att upptäcka kvinnor som utsatts för partnerrelaterat 

våld. De hade åtskilliga andra uppgifter vilket gjorde att tiden inte räckte till 

(Sundborg et al., 2015). Tiden var en förutsättning för att sjuksköterskor skulle få 

till ett samtal med djupa frågor som kunde leda till ett avslöjande (Visentin et al., 

2015). Kvinnor upplevde att sjuksköterskor undvek ämnet om våld vilket 

förhindrade känslan av delaktighet och samhörighet. Det skapade en frustration 

över att inte bli hjälpt och gav intrycket av att sjuksköterskor var okunniga. Få 

kvinnor avslöjade frivilligt det partnerrelaterade våldet. Om sjuksköterskor visat 

sitt engagemang genom att ställa frågan hade kvinnor upplevt känslomässigt stöd 

och vågat öppna upp om sin våldsutsatthet. I stället pratade inte kvinnor om våldet 

och antog att sjuksköterskor inte var intresserade att hjälpa dem. Dichter et al. 

(2015) styrker att frågan om våldsutsatthet inte ställdes i den bredd den borde och 

att kunskap om partnerrelaterat våld hos vårdpersonal saknades. År 2014 

utformade WHO en handbok; Health care for women subjected to intimate partner 

violence or sexual violence, som ett hjälpmedel för all vårdpersonal. Där finns 

förslag på enkla steg som kan hjälpa sjuksköterskor och övrig vårdpersonal att 
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stödja våldsutsatta kvinnor. Dock finns den inte översatt till svenska vilket kan 

vara en begränsning. Det finns även en risk att handboken inte är tillräcklig för att 

ge sjuksköterskor den trygghet som krävs i bemötandet med våldsutsatta kvinnor. 

Å andra sidan har man i bland annat Region Skåne (2021) ett vårdprogram som 

menar att det är hälso- och sjukvårdpersonalens ansvar att identifiera patienter 

som är utsatta för våld i nära relation och att ge rätt omhändertagande. I 

vårdprogrammet finns även en kortversion som tydligt visar hur personalen ska gå 

till väga (se bilaga 3). DeBoer et al. (2013) belyste att utbildning om 

partnerrelaterat våld behövde etableras för att sjuksköterskor skulle kunna ge rätt 

stöd och vägledning till kvinnorna. Även medvetenheten om våld behövde ökas 

på alla vårdnivåer för att minska risken att inte känna igen tecken på 

våldsutsatthet (DeBoer et al., 2013).  

Sverige är ett av världens mest jämställda länder och trots det är mäns våld mot 

kvinnor ett stort samhällsproblem som dessutom fortsätter att öka (NCK, 2021b). 

Det dödliga våldet mot kvinnor är på väg mot katastrofala nivåer, år 2021 

mördades 15 kvinnor av någon i deras närhet vilket var en ökning med två fall 

sedan året innan (BRÅ, 2021). Varje kvinna är någons oersättliga mamma, dotter 

eller vän. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar att upptäcka och hjälpa dessa 

kvinnor. Sedan 2018 är kunskap om våld mot kvinnor och våld i nära relationer 

obligatoriskt på utbildningar till sjuksköterska, läkare, fysioterapeut samt 

psykolog (NCK, 2019). Dock behöver denna kunskap sträcka sig längre än till 

studenter på respektive utbildning. Kunskapen om våld bör nå all personal inom 

hälso- och sjukvård för att våldsutsatta kvinnor ska identifieras och få hjälp. För 

att förebygga våld bör samhället arbeta med våldsfrågan inom alla kontexter. I 

oktober lämnades en motion till riksdagen in om mäns våld mot kvinnor och 

andra former av våld i nära relationer (Sveriges riksdag, 2021). Dock visar en ny 

rapport från Jämställdhetsmyndigheten (2022) att fler personer får frågan om våld. 

Regeringen har samordnat uppdrag om samverkan för upptäckt av våld där bland 

annat Försäkringskassan, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen nu ställer 

frågan om våld på rutin (Jämställdhetsmyndigheten, 2022). Med rätt kunskap och 

utbildning fortsätter strävan efter nolltolerans för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor.    



 26 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Slutsats 
Oavsett ålder eller plats i världen hade kvinnor som blivit utsatta för 

partnerrelaterat våld en förenad upplevelse av sjuksköterskors bemötande. Både 

positiva och negativa känslor beskrevs beroende på sjuksköterskors inställning. 

Sjuksköterskor som brast i integritet, medkänsla och saknade tålamod gav kvinnor 

känslor av skuld, skam och att de var en belastning för sjukvården. Det bidrog till 

att kvinnor inte berättade om sin våldssituation. När kvinnor däremot blev 

tillfrågade om våld upplevde de sig sedda och det ledde till att de vågade öppna 

upp om sin våldsutsatthet. När kvinnor blev bekräftade och bemötta med empati 

skapades förtroende för sjuksköterskor vilket gav kvinnorna upplevelsen av 

trygghet. Slutsatsen är att kunskapen inom partnerrelaterat våld och 

medvetenheten bland sjuksköterskor behöver ökas för att våldsutsatta kvinnor ska 

få rätt bemötande.  

  



 27 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Referenser 
Artiklar som finns med i resultatet är markerade med * 

* Bacchus. L., Mezey. G., & Bewley. S. (2003). Experiences of seeking help from 

health professionals in a sample of women who experienced domestic violence. 

Health & Social Care in the Community, 11(1), 10–18. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1046/j.1365-2524.2003.00402.x   

* Battaglia. T.A., Finley, E., & Liebschutz, J.M. (2003). Survivors of intimate 

partner violence speak out: trust in the patient-provider relationship. J Gen Intern 

Med, 18(8), 617–23. https://doi.org/10.1046/j.1525-1497.2003.21013.x 

Birkler, J. (2007). Filosofi och omvårdnad: etik och människosyn. Liber. 

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A. & Beck, I (2016). HKR:s granskningsmall för 

KVALITATIVA studier. Högskolan Kristianstad.  

Brottsförebyggande Rådet. (2009). Våld mot kvinnor och män i nära relationer. 

Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.   

https://bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180002016/1371914720735/2009_

12_vald_kvinnor_man_nara_relationer.pdf   

Brottsförebyggande Rådet. (2021). Konstaterade fall av dödligt våld, en 

granskning av anmält dödligt våld 2021. 

https://bra.se/download/18.146acb6517fd5578401854/1648710558749/Statistikra

pport_D%C3%B6dligtv%C3%A5ld_2021.pdf 

* Damra, J., Abujilban, S., Rock, M., Tawalbeh, I., Ghbari, T., & Ghaith, S. 

(2015). Pregnant Women’s Experiences of Intimate Partner Violence and Seeking 

Help from Health Care Professionals: A Jordanian Qualitative Study. Journal of 

Family Violence, 30(6), 807–816. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s10896-

015-9720-z  

DeBoer, M.a., Kothari, R., Kothari, C., Koestner, A.L., & Rhos Jr, T. (2013). 

What are barriers to nurses screening for intimate partner violence? Journal of 



 28 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

trauma nursing, 20(3), 155–160. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1097/jtn.0b013e3182a171b1 

Dichter, M., Wagner, C., Goldberg, E. & Iverson, K. (2015). Intimate Partner 

Violence Detection and Care in the Veterans Health Administration: Patient and 

Provider Perspectives. Women’s Health Issues, 25(5) 555-560. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.whi.2015.06.006 

Enander V, & Holmberg C. (2008). Why does she leave? The leaving process(es) 

of battered women. Health Care for Women International, 29(3), 200–226.  

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/07399330801913802  

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. (2014). Våld mot 

kvinnor: en undersökning omfattande hela 

EU.  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance-

oct14_sv.pdf  

Fossum, B. (Red.). (2019). Kommunikation: samtal och bemötande i vården. (3 

uppl.). Studentlitteratur. 

Friberg, F. (Red.). (2017). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (3 uppl.). Studentlitteratur. 

Henricson, M. (Red.). (2017). Vetenskaplig teori och metod: från idé till 

examination inom omvårdnad. (2 uppl.). Studentlitteratur. 

Häggblom, A. M., Hallberg, L. R.-M., & Möller, A. R. (2005). Nurse´s attitudes 

and practice towards abused women. Nursing and Health Sciences, 7(4), 235–242. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1442-2018.2005.00242.x 

Jämställdhetsmyndigheten. (2022). Samverkan för upptäckt av våld. 

https://jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/nyheter/fler-far-fragor-om-vald/ 

* Kelly U. (2006). “What will happen if I tell you?” Battered Latina women’s 

experiences of health care. Canadian Journal of Nursing Research, 38(4), 79–95. 

https://search-ebscohost-



 29 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=106257083&lang=sv

&site=ehost-live&scope=site 

* Larsen, M. M., Krohn, J., Püschel, K., & Seifert, D. (2014). Experiences of 

Health and Health Care Among Women Exposed to Intimate Partner Violence: 

Qualitative Findings From Germany. Health Care for Women International, 

35(4), 359–379. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1080/07399332.2012.738264  

* Leppäkoski, T., Paavilainen, E., & Åstedt-Kurki, P. (2011). Experiences of 

emergency care by the women exposed to acute physical intimate partner violence 

from the finnish perspective. International Emergency Nursing, 19(1), 27–36. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1016/j.ienj.2010.02.006 

Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J., & Kalliokoski, A-M. (2001). Slagen 

dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning. 

Umeå: Brottsoffermyndigheten och Uppsala: Uppsala universitet.   

* Lutz, K.F. (2005). Abused pregnant women’s interactions with health care 

providers during the childbearing year. JOGNN: Journal of Obstetric, 

Gynecologic & Neonatal Nursing, 34(2), 151–162. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1177/0884217505274580  

Moudatsou, M., Stavropoulou, A., Philalithis, A., & Koukouli, S. (2020). The 

Role of Empathy in Health and Social Care Professionals. Healthcare (Basel, 

Switzerland), 8(1), 26. https://doi.org/10.3390/healthcare8010026 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I 

M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination 

inom omvårdnad. (2 uppl., s. 422–438). Studentlitteratur. 

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid. (2018). Att ställa frågor om våld. 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/att-

stalla-fragan-om-vald/   

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid. (2019). Utbildningsinsatser om våld. 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/utbildningsinsatser/  



 30 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

NCK- Nationellt centrum för kvinnofrid. (2021a). Våld i nära relationer. 

https://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/vald-i-nara-relationer/vald-i-nara-

relationer/  

NCK - Nationellt centrum för kvinnofrid (2021b). Sverige på första plats i EU:s 

jämställdhetsmätning. https://nck.uu.se/kunskapsbanken/om-

kunskapsbanken/kunskapsbankens-

nyhetsarkiv/nyhetsvisningssida/?tarContentId=976904 

* Nemoto, K., Rodriguez, R., & Mkandawire-Valhmu, L. (2008). Battered 

Japanese women’s perceptions and experiences of beneficial health care. Japan 

Journal of Nursing Science, 5(1), 41–49. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1742-7924.2008.00099.x 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. (3 uppl.). Liber. 

* Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I., & Lyckhage, E. D. (2014). Don’t ask don’t tell: 

Battered women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their 

experience of the care given. International Journal of Qualitative Studies on 

Health & Well-Being, 9, 1–7. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.3402/qhw.v9.23166 

Rapport, F., Hibbert, P., Baysari, M., Long, J. C., Seach, R., Zheng, W. Y., Jones, 

C., Preece, K., & Braithwaite, J. (2019). What do patients really want? An in-

depth examination of patient experience in four Australian hospitals. BMC Health 

Services Research, 19(1), 38. https://doi.org/10.1186/s12913-019-3881-z  

Region Skåne. (2021). Regionalt vårdprogram mot våld i nära relation. 

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---

fillistning/vald-nara-relationer-vardprogram.pdf 

* Reisenhofer, S., & Seibold, C. (2013). Emergency healthcare experiences of 

women living with intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing (John 

Wiley & Sons, Inc.), 22(15–16), 2253–2263. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/j.1365-2702.2012.04311.x  



 31 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

* Rodriguez, B., & Mandich, M. (2019). What Victims of Domestic Violence 

Experience in Emergency Departments; a Cross Sectional Study. Archives of 

Academic Emergency Medicine, 7(1), 1–6. https://search-ebscohost-

com.ezproxy.hkr.se/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=150483345&lang=sv

&site=ehost-live&scope=site 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken. (2 

uppl.). Studentlitteratur. 

Segesten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. 

Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (3 uppl., s. 105–108). Studentlitteratur. 

Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative 

research projects. Education for information, 22(2), 63-75. 

https://doi.org/10.3233/EFI-2004-22201 

Snellman, I., Gustafsson, C., & Gustafsson, L.-K. (2012). Patients' and 

Caregivers' Attributes in a Meaningful Care Encounter: Similarities and Notable 

Differences. International Scholarly Research Notices, 2012, Article ID 320145, 

9 pages, 2012. https://doi.org/10.5402/2012/320145 

Socialstyrelsen. (2021). Våld i nära relation. https://www.socialstyrelsen.se/stod-

i-arbetet/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/ 

Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh, S. N., Wändell, P., & Hylander, I. (2015). To 

ask, or not to ask: the hesitation process described by district nurses encountering 

women exposed to intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing (John 

Wiley & Sons, Inc.), 26(15–16), 2256–2265. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.12992 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017). International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor. [Broschyr]. Svensk Sjuksköterskeförening. 

http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-

sjukskoterskor 



 32 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Sveriges riksdag. (2021). Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära 

relationer. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/mans-

vald-mot-kvinnor-och-andra-former-av-vald-i_H9022591 

Tarzia, L., Bohren, M. A., Cameron, J., Garcia-Moreno, C., O'Doherty, L., Fiolet, 

R., Hooker, L., Wellington, M., Parker, R., Koziol-McLain, J., Feder, G., & 

Hegarty, K. (2020). Women's experiences and expectations after disclosure of 

intimate partner abuse to a healthcare provider: A qualitative meta-synthesis. BMJ 

open, 10(11), e041339. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-041339 

* Tower, M., McMurray, A., Rowe, J., & Wallis. M. (2006). Domestic violence, 

health & health care: women’s accounts of their experiences. Contemporary 

Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 21(2), 186–198. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.5172/conu.2006.21.2.186 

* Wallin Lundell, I., Eulau, L., Bjarneby, F., & Westerbotn, M. (2018). Women’s 

experiences with healthcare professionals after suffering from gender‐based 

violence: An interview study. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, 

Inc.), 27(5–6), 949–957. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.14046 

Visentin, F., Becker Vieira, L., Trevisan, I., Lorenzini, E., & Franco da Silva, E. 

(2015). Women’s primary care nursing in situations of gender violence. Invest 

Educ Enferm, 33(3), 556- 564. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.17533/udea.iee.v33n3a20 

World Health Organization. (2013). Responding to intimate partner violence and 

sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en

/ 

World Health Organization. (2014). Health care for women subjected to intimate 

partner violence or sexual violence: A clinical handbook. 

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-clinical-

handbook/en/  

* Zink. T., Jacobson, C.J. Jr., Regan. S., & Pabst. S. (2004). Hidden victims: the 

healthcare needs and experiences of older women in abusive relationships. 



 33 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Journal of Women’s Health (15409996), 13(8), 898–908. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1089/jwh.2004.13.898 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 59–82). 

Studentlitteratur.  

  



 34 (43) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 
Datum: 2022-04-02 

Syfte: Belysa hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet av 
sjuksköterskor. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

S1 - Våld i nära 

relation 

 

Battered women [MH] OR  
"Battered women*” [fritext] OR 
Domestic violence [MH] OR 
“Domestic violence” [fritext] OR 
“Intimate partner violence” [fritext] OR 
“Gender based violence” [fritext] 

24,148 

 

 

S2 - Upplevelse 

 

Experienc* [fritext] OR 
Qualitative studies [MH] OR 
Attitude* [fritext] OR 
Interview* [fritext] OR 
Attitude [MH] OR 
Patient satisfaction [MH] OR 
“Life Experiences” [fritext] OR 
“Structured interview” [fritext] 

1,074,990 

 

 

S3 – Sjuksköterskors 

bemötande 

 

“Patient Attitudes” [fritext] OR 
Patient Attitudes [MH] OR 
“Nurse relationship” [fritext] OR 
Nurse-Patient Relations [MH] OR 
Professional-Patient Relations [MH] OR 
“Professional-Client Relations” [fritext] 

122,363 

 

 

S4 – Sjuksköterskor i 

hälso- och sjukvården 

 

“Health care” [fritext] OR 
Healthcare [fritext] OR 
“Emergency department” [fritext] OR 
Emergency [fritext] OR 
“Emergency care” [fritext] OR 
Nurses [MH] OR 
Nurs* [fritext] OR 
Primary health care [MH] OR 
“Health Care Professionals” [fritext] OR 
“Healthcare professionals” [fritext] OR 
“Health professionals” [fritext]  

1,733,834 

 

 

S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 305  

Begränsningar Engelskspråkig; Peer-reviewed; Tidsbegränsning 
senaste 20 åren;  

237 11 



 35 (43) 
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Databas: PubMed 
Datum: 2022-04-04 

Syfte: Belysa hur kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever bemötandet av 
sjuksköterskor. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

S1 - Våld i nära 

relation 

 

Battered women [MeSH] OR  
Battered women [Title/Abstract] OR 
Domestic violence [MeSH] OR 
Domestic violence [Title/Abstract] OR 
Intimate partner violence [Title/Abstract] OR 
Gender based violence [Title/Abstract] 

57,064  

S2 - Upplevelse 

 

Experience [Title/Abstract] OR 
Qualitative studies [Title/Abstract] OR 
Attitude [Title/Abstract] OR 
Attitude [MeSH] OR 
Interview [Title/Abstract] OR 
Patient satisfaction [MeSH] OR 
Life Experiences [Title/Abstract] OR 
Structured interview [Title/Abstract] 

1,468,694 

 

 

S3 – Sjuksköterskors 

bemötande 

 

Patient Attitudes [Title/Abstract] OR 
Nurse-Patient Relations [MeSH]  
Nurse relationship [Title/Abstract] OR 
Professional-Patient Relations [MeSH] OR 
Professional-Client Relations [Title/Abstract] 

148,170 

 

 

S4 – Sjuksköterskor i 

hälso- och sjukvården 

 

Health care [Title/Abstract] OR 
Healthcare [Title/Abstract] OR 
Emergency department [Title/Abstract] OR 
Emergency [Title/Abstract] OR 
Emergency care [Title/Abstract] OR 
Nurses [MeSH] OR 
Nurse [Title/Abstract] OR 
Primary health care [MeSH] OR 
Health Care Professionals [Title/Abstract] OR 
Healthcare professionals [Title/Abstract] OR 
Health professionals [Title/Abstract] 

1,263,247 

 

 

S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 204  

Begränsningar Engelskspråkig; Tidsbegränsning senaste 20 åren  
 

128 3* 

*6 dubbletter räknades bort 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Bacchus, L et al.  

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

Storbritannien, 
2003 

 

Syftet var att 
utforska kvinnor 
som blivit 
utsatta för våld i 
hemmet och 
deras 
erfarenheter av 
att söka hjälp 
från 
vårdpersonal. 

Målmedvetet urval 

16 kvinnor, 18-36 år, median 
28,5 år 

Inklusionskriterier:  kvinnor 
som fött barn (inom 14 mån) 
som utsatts för våld i nära 
relation. 

Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamling Sept 98 - jan 
99 + 14 månader 

Intervjutid  2-3 tim 

Intervjuer skedde utifrån 
kvinnors önskemål, antingen 
i hemmet eller 
läkarmottagning.  

Intervjuerna bandades och 
transkriberades 

Innehållsanalys 

Etiskt godkännande och 
muntligt samtycke 

Kvinnor beskrev 
upplevelsen av att bli 
ignorerad och brist på 
integritet av vårdpersonal 
men också känslan att bli 
lyssnad på och hjälpta i sin 
utsatthet.  

Tillförlitligheten stärks då studien 
svarar på syftet 

Verifierbarhet sänks då metoden ej 
är väl beskriven (beskrivs på annat 
håll) 

Pålitlighet sänks då förförståelse 
saknas, stärks för att flera deltog i 
analysprocessen. 

Överförbarhet stärks då kontext är 
väl beskriven men sänks pga smalt 
urvalsområde. 

Battaglia, T-A et 
al.  

“Survivors of 
intimate partner 
violence speak out” 

USA, 2003 

 

Att identifiera 
egenskaper som 
underlättar 
förtroendet i 
relationen 
patient-  och 
vårdgivare 
bland 
överlevande av 
intimt 
partnervåld 
(IPV). 

Ändamålsenligt urval 

27 kvinnor, 18-56 år, 
rekryterades genom lokalt 
härbärge för IPV eller flygblad. 

Inklusionskrit: kvinna, tala 
engelska, 18-64 år, utsatts för 
IPV senaste 3 åren.  

Semistrukturerade intervjuer 
med intervjuguide 

Datainsamling okt -96-nov -
00 

Intervjutid 1-2 tim, på privat 
plats, bandades och 
transkriberades 

Tematisk analys 

Etisk godkännande, 
samtycke ej redovisat. 

Kvinnornas upplevelse av 
att bli sedd gav ett 
förtroende. Att bli lyssnad 
på visade på empati och de 
slapp ha en känsla av skuld 
och skam. Dock fanns en 
känsla av brist i öppen 
kommunikation 

Tillförlitligheten stärks då studien 
svara på syftet.  

Verifierbarhet stärks då metoden är 
väl beskriven, sänks då 
intervjuguide ej finns med.  

Pålitligheten stärks då alla författare 
deltog i analysen. Sänks då ingen 
förförståelse redovisats.   

Överförbarheten stärks då 
kontexten är väl beskriven 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Damra, J et al.  

Pregnant 
Women’s 
Experiences of 
Intimate Partner 
Violence and 
Seeking Help 
from Health 
Care 
Professionals 

Jordanien, 2015 

Syftet var att 
utforska 
erfarenheterna 

av gravida 
kvinnor som 
avslöjar IPV 
och. som söker 
hjälp från hälso- 
och sjukvårds-
personal på 
offentliga 
sjukhus i 
Jordanien. 

Ändamålsenligt urval 

25 kvinnor, 20-42 år rekryterades 
från 4 förlossningsmottagningar och 
2 sjukhus.  

Inklusionskriterier: IPV senaste 12 
mån, kvinnor > 18 år, gift/levde med 
mannen, kunna ge samtycke på egen 
hand, gravid, villig att delta i studien.  

Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamling: jan-juni 2013  

Intervjutid 60-90 min. 

Intervjuer skedde på 
förlossningskliniker eller på tid och 
plats utifrån kvinnornas önskemål  

Intervjuer bandades och 
transkriberades  

Tematisk innehållsanalys 

Etiskt godkännande och skriftligt 
samtycke 

Kvinnorna beskrev 
känslan att bli tagen 
på allvar och 
upplevde trygghet i 
relation med 
vårdpersonal men 
även brist på 
förståelse och 
integritet.  

Tillförlitlighet stärks då studien 
svarar på syftet.  

Verifierbarhet stärks då metoden 
är väl beskriven. 

Pålitlighet stärks då fler personer 
deltog i analysprocessen, sänks 
pga att förförståelse saknas. 

Överförbarhet: stärks då kontext 
är väl beskriven. 

Kelly, U 

What Will 
Happen If I Tell 
You? 
Battered Latina 
Women’s 
Experiences of 
Health Care 

USA, 2006 

Beskriva 
misshandlade 
latinska 
kvinnors 
uppfattning av 
hälsans 
betydelse och 
deras upplevelse 
av vård och 
förväntningar på 
vårdgivare.  

Ändamålsenligt urval 

17 kvinnor, 19-53 år, rekryterades 
genom en servicebyrå för 
misshandlade kvinnor. 

Inklusionskriterier; spansk- eller 
engelsktalande kvinnor som 
identifierade sig som tidigare 
misshandlade av en intim partner 
men inte längre i ett kränkande 
förhållande och som fick sjukvård 
under övergreppen.  

Datainsamlingsperiod ej beskriven. 

Varje deltagare intervjuades vid 2-3 
tillfällen och varade i 60-120 min. 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades,  

Fenomenologisk metod och 
tematisk analys (Van Manens).  

Informerat skriftligt samtycke och 
etiskt godkänd.  

Några deltagarna 
beskrev en 
känslokall 
behandling av sin 
vårdgivare och att 
de jobbade 
mekaniskt på 
löpande band 
medan andra 
upplevde 
omtänksamhet och 
uppriktighet.  

Tillförlitlighet stärks då studien 
svarar på syftet.  

Verifierbarhet stärks då metoden 
och analys är bra beskriven men 
sänks pga förförståelse saknas  

Pålitlighet stärks; Intervjuerna 
tolkades av författaren och 
granskades sedan av deltagarna.  

Överförbarhet stärks: Kontext 
beskriven. 
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Författare 
Titel, 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Larsen, M.M et al. 

Experiences of 
health and health 
care among women 
exposed to intimate 
partner violence 

Tyskland, 2012 

Syftet var att 
lyssna på 
kvinnliga 
överlevande av 
IPV och deras 
erfarenheter av 
hälso- och 
sjukvård 

Ändamålsenligt urval 

6 kv. från ett rättsmedicinskt center, 
20-49 år. Median 35,5 år. 

Inklusionskrit: >18 år upplevt 
partner-rel. våld nu/tidigare, tala 
tyska, ej för närvarande i kris.  
Semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer 

Datainsamling mars-juli 2009. 

Intervjutid  25-70 min, på säkert 
plats som kvinnan valt 

Intervjuerna transkriberades 

Fenomenologisk analys 

Etiskt godkännande och 
samtycke 

Resultatet visade att 
de flesta hade 
förtroende för 
personalen då de 
alltid fick hjälp 
oavsett orsak och 
kände sig lyssnade 
på men några kände 
sig avvisade och 
saknade tillräcklig 
information. 

Tillförlitlighet stärks då studien 
svarar på syftet. 

Verifierbarhet stärks då metoden 
är väl beskriven.  

Pålitlighet stärks då analysen är 
väl beskriven och att flera 
personer deltog i processen. 
Sänks då förförståelse saknas. 

Överförbarhet sänks då kontext ej 
är beskriven. 

Leppäkoski, T et 
al.  

Experiences of 
emergency care by 
the women exposed 
to acute physical 
intimate partner 
violence from the 
Finnish perspective 

Finland, 2010 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
historien om 
IPV och dess 
hälsokonsekven
ser för kvinnor 
när de söker 
vård för sina 
akuta skador 
och vilka typer 
av vård- 
upplevelser de 
hade. 

 

Bekvämlighetsurval 

35 kvinnor, 19-67 år rekryterades 
från 28 olika akutmottagningar 

Inklusionskrit:  > 18 år, utsatts för 
fysisk IPV och sökt akut hjälp. 

Exklusionskriterier: utlandsfödda 
kvinnor, allvarlig skada/sjukdom, 
påverkad av alkohol/droger 

Enkäter-kvantitativ 
Semistrukturerade intervjuer- 
kvalitativ 

Datainsamling under 2 år. 

Intervjutid 30-60 min, plats och 
tillvägagångssätt valdes av 
kvinnan. 

Kvantitativ data beskrivs med 
hjälp av frekvens och 
procentuella fördelningar och 
korstabeller. 

Intervjuerna analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys.  

Etiskt godkännande och 
informerat samtycke 

Resultatet visar att 
kvinnorna upplevde 
en god kontakt och 
empati från 
vårdpersonalen. De 
kände ett förtroende 
och fick känslan av 
att vara viktig men 
också känslan av 
brist på integritet 
och avsaknad av 
känslomässigt stöd. 

Tillförlitlighet stärks då  syftet 
finns besvarat. 

Verifierbarhet stärks då metod 
och team finns beskrivna sänks då 
intervjuguide ej är redovisad. 

Pålitlighet sänks då det ej är 
redovisat antal personer i 
analysprocessen, ej heller 
förförståelse. Stärks för att 
beskrivet en tydlig förklaring över 
de olika kategorierna.  

Överförbarhet stärks då kontext är 
väl beskriven.  
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Författare 
Titel, Land, 
År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Lutz, KF 

Abused 
pregnant 
women's 
interactions with 
health care 
providers during 
the childbearing 
year.pdf 

USA, 2005 

Att utforska hur 
våld i nära 
relation under 
graviditeten 
påverkar 
kvinnors beslut 
att söka vård och 
avslöja 
övergrepp för 
vårdpersonal 
samt hur det tas 
emot av 
vårdpersonal.  

Bekvämlighetsurval (n=5) 
Snöbollsurval (n=7) 

12 kvinnor, 18-43 år. 

Inklusionskrit; 
engelsktalande kvinnor som 
upplevt våld i nära relation 
av partner under en 
graviditet eller postpartum. 

Datainsamlingstid: 12 mån  

Intervjuerna ägde rum i hemmet, 
på förlossningsklinik, sjukhus och 
intervjuarens kontor.  

Intervjutid; 45 min-4 tim 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades 

Dimensionsanalys, kritiskt 
granskad av forskningsgrupp 
Etiskt godkänd och informerat 
samtycke 

Resultatet visade att 
kvinnor kände att de 
respekterades, förstods 
och accepterades av 
vårdpersonal men även 
att vårdpersonal var 
ointresserade och inte så 
hjälpsamma. Många 
nämnde att de inte fick 
tillräckligt med lyhördhet 
och information för att 
bli hjälpta.  

Tillförlitlighet stärks då studien 
svarar på syftet. 

Verifierbarhet stärks då metod och 
analys är väl beskriven 

Pålitlighet stärks då analays granskats 
av forskargrupper men sänks pg a ej 
redovisad förförståelse 

Överförbarhet stärks; kontext väl 
beskriven.  

Nemoto, K et al. 

Battered 
Japanese women 
s perceptions 
and experiences 
of beneficial 
health care  

USA, 2008 

 

Syftet var att 
undersöka 
misshandlade 
japanska 
kvinnors 
uppfattningar 
och erfarenheter 
av sjukvården 
och om de var 
till hjälp för 
kvinnorna att 
hantera sin 
våldsutsatthet.  

Bekvämlighetsurval 

Totalt: 15 kvinnor, 7 
rekryterades genom sjukhus 
och 8 genom flygblad.  
20-40 år  

Inklusionskrit: 
 >18 år, boende i centrala, 
västra och södra delarna av 
Japan, upplevt intimt 
partnervåld (IPV) i  
nuvarande/tidigare relation, 
sökt sjukvård pga IPV. 

Semistrukturerad 
intervjuguide. 

Datainsamling 5 mån, 2004. 

Intervjuer genomfördes utifrån 
kvinnornas preferenser, scheman 
och säkerhet. 

Intervjutid 40 min - 2 tim. 

Intervjuerna bandades och 
transkriberades. 

Etiskt godkännande och samtycke 

Tematisk analys 

Resultatet visade 
betydelsen av att bli 
lyssnad på och 
möjligheten att bygga 
relation med sin 
vårdgivare genom att få 
tid att dela sin historia 
vilket gav känslan att inte 
känna sig ensam.  

Resultatet visade även att 
sjuksköterskor som 
visade empati, förståelse 
och var flexibla var till 
stor hjälp. 

Tillförlitlighet: stärks studien svarar 
på syftet och citaten är redovisade 

Verifierbarhet sänks då metoden inte 
är utförligt beskriven och 
intervjufrågor ej redovisade, 
förförståelse saknas. 

Pålitlighet stärks pga två personer i 
analysen och en tredje person som 
kontrollerat översättningens kvalitet. 

Överförbarhet stärks då kontexten är 
beskriven (hälsovårdsmiljöer). 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Pratt-Eriksson, D. 
et al. 

Don't ask don't 
tell: Battered 
women living in 
Sweden encounter 
with healthcare 
personnel and 
their experience 
of the care given 

Sverige, 2014 

Syftet var att få en 
djupare förståelse 
för kvinnors levda 
erfarenhet av IPV 
och deras möten 
med vårdpersonal, 
socialarbetare och 
polisen efter IPV. 

 

Ändamålsenligt urval 

12 kvinnor från en 
kvinnojour, 23-56 år. Median 28 
år 

Inklusionskrit: 
>18 år, goda kunskaper i 
engelska eller svenska, är eller 
varit utsatt för våld i nära 
relation. Forskningsintervju med 
öppna frågor 

Intervjutid 45- 60 min, plats ej 
beskriven. 

Intervjuerna bandades 

Tematisk strukturanalys 

Etiskt godkännande och 
muntligt samtycke 

 

 

Resultatet visade att de 
inte blev tagna på 
allvar och att de inte 
kände sig viktiga. De 
upplevde att personalen 
saknade empati, inte 
hade tålamod och de 
kände sig ignorerade. 
Detta gav dem en 
känsla av skam, skuld 
och ensamhet.  

 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet. 

Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är väl beskriven men sänks då 
intervjufrågor ej är helt beskrivna 

Pålitlighet: Stärks då alla författare 
deltog i analysen och förförståelse 
finns redovisad.  

Överförbarhet: Stärks då kontexten 
är väl beskriven.  

Reisenhofer, S. & 
Seibold, C. 

Emergency 
healthcare 
experiences of 
women living 
with intimate 
partner violence  

Australien, 2012 

Syftet var att 
utforska 
vårdupplevelser av 
australiensiska 
kvinnor som lever 
med IPV och hur 
dessa påverkar 
kvinnornas 
självkänsla och 
förståelsen av IPV. 

Snöbollsmetoden 

7 kvinnor rekryterades genom 
tidningar och lokalradio.  
25-50 år.  

Inklusionskrit: kvinnor som sökt 
akutmottagningar eller 
primärvård under tiden de 
upplevt IPV 

Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingsperiod saknas 

Plats för intervj. ej beskrivna.  

Intervjutid  1-2 tim 
Intervjuerna bandades och 
transkriberades 

Analyserades med NVIVO 8-
programvara för 
situationsanalys. 

Etiskt godkänd. Samtycke från 
deltagarna ej redovisat. 

Deltagarna upplevde 
både empatiska 
vårdgivare som var 
stort stöd och visade 
engagemang men även 
vårdgivare med brist på 
empati och upplevelsen 
att inte bli tagen på 
allvar. 

Tillförlitlighet stärks då den svarar 
på syftet. 

Verifierbarhet stärks då metoden är 
beskriven. 

Pålitlighet stärks då analysen är 
tydligt förklarad men sänks för de 
ej uppgett antal personer i 
analysprocessen. 

Överförbarhet sänks då det är få 
deltagare och ingen befann sig i 
pågående IPV-relation. Stärks då 
kontext är beskriven (akutsjukvård 
och primärvård).  
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Författare 
Titel, Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 

Rodriguez, B & 
Mandich. M. 

What Victims of 
Domestic 
Violence 
Experience in 
Emergency 
Departments; a 
Cross Sectional 
Study 

2019, USA 

Syftet var att 
undersöka vad offer 
för våld i hemmet 
upplever när de 
uppsöker 
akutmottagningen 

 

 

Ändamålsenligt urval 

Tvärsnittsstudie 

24 kvinnor på Sojourner 
Center,  > 18 år 

Inklusionskrit: anknytning 
till Sojourner Family peace 
center, > 18 år. 

Semistrukturerade 
intervjuer 

 

Datainsamling: nov 2018 - juni 
2019. 

Intervjuerna utfördes på centret och 
bandades. 

Etiskt godkännande och skriftligt 
samtycke 

Kvinnorna upplevde 
brist på förtroende 
och att de inte blev 
tagna på allvar. Även 
känslan av ignorering 
och att inte få 
tillräckligt med tid.  

 

Tillförlitligheten stärks då den svarar 
på syftet 

Verifierbarhet stärks då det finns en 
intervjuguide men sänks då 
intervjuernas djup ej redovisats, ej 
heller analysen 

Pålitligheten sänks, analysprocessen 
beskrivs inte, förförståelse saknas. 

Överförbarheten stärks då kontext är 
beskriven. 

Tower, M et al. 

Domestic 
violence, health 
and health care: 
Women’s 
accounts of their 
experiences 

Australien, 2006 

Utforska hälsan och 
vårdupplevelser hos 
kvinnor som 
upplevt våld i 
hemmet för att 
sedan utöka 
vårdgivarens 
kunskaper för att 
hjälpa dessa kvinnor 
på bästa sätt. 

Ändamålsenligt urval 

9 kvinnor, 29-45 år, 
rekryterades via 3 olika 
stödorganisationer för 
kvinnor som utsatts för 
våld i hemmet.  

Narrativ analysteknik.  

Datainsamlingsperiod ej beskriven.  

Deltagarna bestämde tid och plats.  

Varje deltagare intervjuades vid 2 
tillfällen, tid 60-150 min.  

Intervjuerna bandades och 
transkriberades.  

Informerat samtycke och etiskt 
godkänd 

Kvinnor upplevde 
ointresse av 
vårdpersonal samt att 
de blev dömda och 
förödmjukade men 
även känslan av 
engagemang, att bli 
trodd och empati. 

 

Tillförlitlighet stärks: Studien svarar 
på syftet  

Verifierbarhet stärks då förförståelse 
finns och metoden är bra beskriven 
men sänks eftersom intervjufrågor ej 
finns redovisade. 

Pålitlighet stärks pga flera personer i 
analysen. 

Överförbarhet stärks då kontexten är 
beskriven 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Wallin Lundell, I et 
al.  

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

2017, Mexico 

Syftet var att 
beskriva hur 
kvinnor i 
Mexico som 
lidit av 
könsbaserat våld 
upplevt sina 
första möten 
med 
vårdpersonal.  

Ändamålsenligt urval 

7 kvinnor, 21-49 år, 
rekryterades efter deras 
godkännande i samband med 
sjukhusvistelse.  
 
Inklusionskrit: kvinnor, 
mexikanska medborgare, tala 
spanska som modersmål, utsatts 
för könsrelaterat våld, haft 
kontakt med vårdpersonal på 
sjukhuset de senaste 2 åren.  

Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamling: april 2015. 
 
Intervjutid i snitt 35 min. 
Intervjuerna genomfördes på 
ett sjukhus i centrala Mexico, 
de bandades och 
transkriberades 

Analyserades med Elos och 
Kyngas 
innehållsanalysprocess. 

Etiskt godkännande och 
muntligt samtycke 

Resultatet visar kvinnors 
upplevelse av skuld och 
skam och brist på respekt 
av vårdpersonal men 
också känslan av 
trygghet och att inte bli 
dömd.  

Tillförlitlighet stärks: Studien 
svarar på syftet 

Verifierbarhet stärks:  Metod och 
analysen väl beskriven 

Pålitlighet: Sänks då förförståelse 
saknas, stärks då alla författarna 
deltagit i analysen 

Överförbarhet stärks då kontext är 
väl beskriven 

Zink, T et al.  

Hidden victims: the 
healthcare needs 
and experiences of 
older women in 
abusive 
relationships 

USA, 2004 

Syftet var att 
bättre förstå 
erfarenheter och 
behov hos äldre 
offer för IPV 
inom 
sjukvården. 

 

 

Snöbollsurval 

46 kvinnor, genom flera olika 
anslag.  

 55-90 år 

Inklusionskrit: kvinna > 55 år 
och offer för fysiska, 
känslomässiga eller verbala 
övergrepp av make, pojkvän 
eller partner 

Semistrukturerade intervjuer 

Datainsamling: feb-juni 2003 

Intervjutid ca 45 min, några på 
säker plats och några över 
telefon vid säker tidpunkt. 

Intervjuerna bandades, 
transkriberades och 
analyserades för teman. 

Analysmetod från Borkan J. 
Immersion/ crystallization. 

Etiskt godkännande och 
samtycke. 

De kände att de inte blev 
tagna på allvar och 
saknade stöd. Kvinnorna 
upplevde även brist på 
tid och känslan av 
begränsningar. 

Men de beskrev även 
känslan av att få hjälp 
och bli lyssnad på.  

Tillförlitlighet stärks då studien 
svarar på syftet. 

Verifierbarhet stärks då metoden är 
väl beskriven samt intervjuguide 
finns som bilaga 

Pålitlighet stärks då flera deltog i 
analysprocessen, sänks då ingen 
förförståelse redovisas 

Överförbarhet stärks då kontext 
finns beskriven 
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Bilaga 3. Kortversion Vårdprogram - våld i nära relation 

 

 


