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Sammanfattning    

Världen över är kvinnor utsatta för våld i nära relationer och ses idag som ett stort 

hälsoproblem. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att upptäcka dessa utsatta 

kvinnor och se till så de får god vård. Med en utgångspunkt i livsvärlden innebär 

vårdandet att lindra lidande och främja hälsa. Det innebär att patienten ska få känna 

tillit, psykisk och fysisk tillfredsställelse samt mening och sammanhang. Tyvärr 

osynliggörs dessa kvinnor alltför ofta. Syftet med studien är att belysa kvinnors 

upplevelse av vårdandet i mötet med hälso-och sjukvården efter att de blivit utsatta för 

våld i nära relationer. Författarna valde att göra en litteraturstudie där åtta vetenskapliga 

artiklar från Sverige, Finland och USA analyserades. Fynden i analysen resulterade i 

fyra huvudområden; Vi vill att ni ställer frågan, vikten av en vårdande relation, 

kvinnornas önskan om att möta kompetent vårdpersonal och sluta aldrig vårda. 

Kvinnorna upplevde brist på empati och engagemang från vårdpersonalen och uttryckte 

hur viktigt det var att få en vårdande relation med sin vårdpersonal. Kompetensen hos 

vårdpersonalen i ämnet våld i nära relationer har en bidragande faktor till hur kvinnor 

upplever sin vård. Därför kan det vara av stor vikt att hälso- och sjukvårdspersonal får 

utbildning i ämnet för att kunna möta dessa utsatta kvinnor.     
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INLEDNING  

De senaste åren har vi läst allt mer i sociala medier om kvinnors upplevelser av dåligt 

bemötande i hälso- och sjukvården när de har sökt vård efter att de blivit utsatta för 

våld. Bemötandet kan leda till en vård som inte längre är vårdande. Enligt World Health 

Organisation (WHO 2016) är våld mot kvinnor ett globalt hälsoproblem och 30% av 

alla kvinnor har någon gång blivit utsatta för våld, men endast 42% av dessa kvinnor 

söker vård för sina skador och uppger att orsaken är våld. Depressiva besvär, sömn- och 

ätstörningar, känslomässig labilitet och suicidförsök kan vara konsekvenser av våldet 

som påverkar kvinnors hälsa. Av dessa anledningar väcktes intresset för att göra en 

litteraturstudie som belyser hur kvinnor upplever vårdandet när de söker vård efter de 

blivit utsatta för våld i nära relationer. 

 

 

BAKGRUND 

Definition av våld 

Våld i nära relationer kan enligt socialstyrelsen (u.å.) handla om allt ifrån att bli 

förödmjukad till att utsättas för allvarliga hot eller våldtäkt. Detta är många gånger i 

kombination av både fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. När det handlar om våld mot 

kvinnor i nära relationer används begreppet patriarkalt våld, vilket syftar till att 

vidmakthålla de föreställningar som finns om mäns överordning och kvinnors 

underordning i en relation (Johnsson-Latham 2014). FIGO Committee (2015. ss, 87-88) 

skriver i en artikel att omfattningen av det våldsamma beteendet kvinnor behöver 

uppleva inte ska underskattas trots att de synliga, fysiska skadorna inte är många. Den 

psykiska skadan kan medföra omfattande depressioner och ångest, även 

missbruksproblematik och självdestruktivitet som kan leda till suicid. 

 

Globalt hälsoproblem 

Runt om i hela världen utgör våld ett allvarligt hot mot kvinnors liv och säkerhet. 

Oavsett om det handlar om psykiskt-, fysiskt- eller sexuellt våld påverkar det 

hälsotillståndet hos utsatta människor (Berglund & Witkowski 2014, s.127). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO 1996) är våld ett mycket omfattande och framförallt 

växande hälsoproblem i världen. WHO har ett ständigt arbete gällande våld mot 

kvinnor. Framförallt gällande dokumentation och anmälningar, där all dokumentation 

blir en central grund för att förstå problemets omfattning och därigenom vidta åtgärder 

som är lämpliga för respektive länder. Detta för att stärka forskningen och bedöma vilka 

insatser som kan komma att bli lämpliga för att handskas med våld i nära relationer. 

WHO (2016) arbetar även med spridning av information för att stödja de internationella 

insatser som finns gällande kvinnors hälsa och rättigheter. Vidare även stödja ländernas 

hälso- och sjukvårdsinsatser för att ha rätt verktyg att hjälpa de utsatta kvinnorna. Den 

ideella organisationen Amnesty International (2016) arbetar globalt med mänskliga 

rättigheter. Amnesty International menar att det är en självklarhet och en fråga om 

mänskliga rättigheter att ingen människa ska behöva utsättas för könsrelaterat våld. 

Varje nation anses ha en skyldighet att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor, 

oavsett förövare. Nationerna bör även erbjuda utsatta kvinnor skydd och stöd. 
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Kvinnosyn; Dåtid och nutid 

Fram till 1800-talets mitt var kvinnor i Sverige omyndiga under hela livet och sågs som 

ett objekt utan rätt eller möjlighet till rättsligt inflytande. År 1858 kunde kvinnor från 25 

års ålder och som var ogifta bli myndiga och det grundar sig i ett ökat behov av billig 

och rörlig arbetskraft. Först 1920 blev även gifta kvinnor myndiga. Mannen hade också 

rätten att använda våld mot sin hustru ända fram till 1864 då den rätten upphörde, dock 

krävdes det att kvinnan angav brottet samt att hon höll fast vid sitt ord ända fram tills 

rättegången för att mannen skulle bli åtalad. Det fanns alltså ingen möjlighet för någon 

annan att anmäla brottet även om denne bevittnat händelsen. Kvinnan tvingades dock 

stanna kvar i förhållandet då fri skilsmässa inte lagstiftades förrän 1973. Nio år senare, 

1982 krävdes inte längre att kvinnan anmält brottet utan staten var tvungen att följa upp 

misstankar om brott oavsett vem som angivit det. Det har haft stor betydelse i Sveriges 

historia då det var först 1982 som synen på våld i nära relationer blev mer allvarlig. 

Från att det har setts som en privat angelägenhet mellan kvinnan och mannen i 

relationen sågs det då även som ett samhällsproblem och det är lika allvarligt att bli 

utsatt för våld i hemmet som att bli utsatt för våld offentligt (Nordborg 2014, ss. 45-47). 

I dagens läge har kvinnor betydligt mer rättigheter än förr. Sverige skrev under Förenta 

Nationernas (FN:s) kvinnokonvention år 1980 på så vis är Sverige skyldiga till att se till 

så det är jämställt mellan kvinnor och män samt att kvinnor inte blir diskriminerade. 

Bestämmelserna kräver också att Sverige aktivt jobbar med jämställdhetsfrågor som 

tydligt ska dokumenteras och var fjärde år rapporteras in till Kvinnokommittén. Detta är 

nödvändigt för att se så kvinnokonventionen följs (Sveriges kvinnolobby 2009).   

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar samt lagar 

För att påträffa och identifiera våld mot kvinnor har hälso- och sjukvården ett tydligt 

ansvar att ge den vård som behövs. Detta innefattar både medicinsk- och psykosocial 

behandling (Berglund & Witkowski 2014, s. 132). Enligt 2 § av hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1997:142) “Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och 

en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det 

största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”.  

 

Vårdandet  

Vårdandet innebär att lindra lidande och främja hälsa med en utgångspunkt i 

livsvärlden. Det handlar om att patienten ska få känna tillit, psykisk och fysisk 

tillfredsställelse samt mening och sammanhang. Det kan även beskrivas som ansa, leka 

och lära där ansa står för att patienten får möjlighet till rening genom att frigöra sig från 

skuld och skam. Leka står för patientens möjlighet att ge uttryck för egna mål och 

önskningar för att främja hälsoprocessen. Lära handlar om att stödja patienten till att 

utvecklas för att på så vis främja den egna hälsan (Wiklund 2003, s. 149-151). 

 

Evidensbaserat vårdande 

Att arbeta evidensbaserat handlar inom hälso- och sjukvården om att arbeta med evidens 

som grund för vårdandet och att vara säker på att vården som ges är den rätta och det 

allra bästa för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 15). Socialstyrelsen (u.å.) 
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beskriver tre pelare för evidensbaserad vård; den bästa tillgängliga kunskapen, den 

berörda personens situation, erfarenhet och önskemål samt den professionelles expertis. 

Besluten som tas gällande åtgärder ska grunda sig på underlag som är tillförlitligt. Det 

är även viktigt att vid val av insatser ska varje enskild individs önskemål vägas in. 

Sammanflätat med detta har de olika professionerna inom hälso- och sjukvården viktiga 

roller, att både visa sin yrkeskunskap och även att visa empati, identifiera individens 

problem och i samband med detta kunna ta beslut som inkluderar patienten i sin vård. 

Sjuksköterskeprofessionen vårdar utefter International Council of Nurses (ICN) fyra 

etiska koder, som innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 

att lindra lidande. Svensk sjuksköterskeförening (2007, s. 3) beskriver hur vårdbehovet 

är universellt och att en sjuksköterska ska vårda individen på ett respektfullt sätt. Detta 

innebär exempelvis att etnicitet, kön, ålder eller sexuell läggning inte får påverka 

vårdandet.  

 

Patientens delaktighet  

Att vara utanför sitt vanliga sammanhang, att känna sig ur balans och att livsrytmen inte 

stämmer är tre av många exempel på känslor som kan uppkomma när en människa blir 

patient i sjukvården. Där av är det oerhört viktigt att patienten infinner sig i ett nytt 

sammanhang, som är vårdande och i sin tur leder till att sårbarheten minskar och hälsa 

och välbefinnande istället blomstrar (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 108-109). När det 

rör kvinnor som är utsatta för våld är det, enligt Rikskvinnocentrum (RKC 2006, s. 9) 

viktigt att den som vårdar ger de utsatta kvinnorna alternativ till olika 

åtgärdsmöjligheter. Kvinnorna får då möjlighet till att själva bestämma hur deras 

framtid ska se ut och på så sätt bidrar det till en delaktighet i vården. I en artikel skriven 

av Campbell (2002) framgår det att våld i nära relationer kan pågå i en längre tid av 

kvinnans liv, även efter att själva våldet slutat kan kvinnan påverkas av det. Genom att 

få ett vårdande bemötande och att vara delaktig i sin vård kan de problem kvinnan 

fortfarande bär med sig, avta.     

 

Vårdande samtal 

Ett vårdande samtal mellan vårdaren och patienten ligger alltid på vårdarens ansvar. 

Även om båda parter bidrar till och påverkar utvecklingen av samtalet. Det är även 

oerhört viktigt att se skillnaden på att tala med patienten, istället för att tala till patienten 

(Dahlberg & Segesten 2010, s. 200). Det vårdande samtalet beskrivs även som vägen 

till en fristad, där patienten kan känna sig sedd, hörd och betydelsefull. Därigenom 

möjliggör det även för patienten att finna en slags mening i sitt lidande och få modet att 

möta och bearbeta detta (Wiklund 2003, ss. 170-171). RKC (2006, s. 4) beskriver att 

kvinnor som blivit utsatta för våld allt för ofta blir osynliggjorda, vilket resulterar i att 

omhändertagandet och det vårdande samtalet istället blir bristfälligt. Vidare kan även 

detta resultera i att kvinnorna då upplever ytterligare kränkning och deras bearbetning 

och läkningsprocess fördröjs. Detta löper parallellt med hur vårdgivaren uppför sig i 

mötet, brister empatin och respekten för den utsatta kvinnan kan skadan bli värre och 

patienten känna sig avvisad. Det framkommer att många av de kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära relationer ofta känner skuld och skam för det som hänt. RKC 

beskriver därför att omhändertagandet av den utsatta kvinnan bör genom att visa respekt 

och lyssna, stärka hennes självförtroende och göra henne fri från skuld. Detta genererar 
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till ett värdigt omhändertagande som då genom att tro på den våldsutsatta kvinnan, 

lyssna på hennes berättelse och ställa relevanta frågor uppmuntrar till ett bra vårdande 

samtal.  

 

 

PROBLEMFORMULERING  

Våld mot kvinnor är ett omfattande globalt hälsoproblem. RKC (2006, s. 5) beskriver 

att kvinnor som blir utsatta för våld oftare är i kontakt med vården än kvinnor som inte 

blivit utsatta, men att de oftast söker vård för andra åkommor. Det ligger ett stort ansvar 

hos hälso- och sjukvården att upptäcka dessa utsatta kvinnor. Mäns våld mot kvinnor 

resulterar inte bara i fysiska skador, de psykiska skadorna är oftast lika omfattande men 

desto svårare att upptäcka, speciellt om inte personalen i hälso- och sjukvården frågar 

efter förekomsten av våld i nära relationer när kvinnorna söker vård. Kvinnor som 

utsätts för våld i nära relationer osynliggörs många gånger i vården och det kan bidra till 

en vård som inte längre är vårdande. Det är viktigt att kvinnors upplevelser tas på allvar 

för att de ska få rätt vård. För att veta hur de känner måste sjukvården ta reda på hur 

dessa kvinnor upplever vården de får. Därför vill vi studera djupare gällande 

upplevelsen av vårdandet en kvinna som blivit utsatt för våld i nära relationer får. 

 

SYFTE  

Att belysa kvinnors upplevelse av vårdandet i mötet med hälso-och sjukvården efter att 

de blivit utsatta för våld i nära relationer. 

 

METOD  

Ansats 

Till denna uppsats valdes att göra en litteraturstudie med inspiration från Axelssons 

(2012, ss. 208-214) metod för litteraturstudie. Axelsson (2012, s. 205) menar att 

metoden bidrar till att studenter kan ta till sig kunskap som gynnar den egna 

utvecklingen och professionen. Resultatet grundar sig på tidigare forskning från 

kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar. Det bidrar till ett mer tillförlitligt 

resultat då kvalitativ och kvantitativ forskning kompletterar och stärker varandra.  

 

Datainsamling 

Efter att vi bestämt ämne på vår uppsats användes Svenska MeSH för att hitta relevanta 

sökord. Därefter användes databaserna Medline, Cinahl och Scopus för att få en 

överblick kring forskningsläget. De sökorden vi använde oss av var: battered women, 

experience, healthcare, women's attitudes to being asked about violence, women, 

intimate partner violence, experience of health services, partner abuse, intimate partner 

violence, women's health services, health care, listening. Sökorden användes därefter i 

olika kombinationer och vi fann artiklar som berörde vårt syfte men även artiklar som 

inte passade in. Det märktes att många av artiklarna var utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv och handlade ofta om hur vården undersöker eller tar reda på 

om kvinnor blivit utsatta för våld i nära relationer. Därför exkluderades screening i 
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vissa sökningar för att få artiklar skrivna utifrån ett patientperspektiv.  För att avgränsa 

sökningarna ytterligare användes: 2001-2016, Age: 19+, English, Sweden, Nursing, 

Article, Females, Adult, Adult: 19-44 years, Europa. Även avgränsningarna användes i 

olika kombinationer. För att få fram de artiklar som använts i analysen gjordes fyra 

sökningar totalt. Efter varje sökning lästes titlar och sedan abstrakt för att se över vilka 

som stämde överens med vårt syfte och vilka artiklar som var av hög vetenskaplig 

kvalitét. Granskning gjordes även av referenslistor från forskning som används som 

referenser i relevant litteratur vilket ledde till att vi fann en artikel till. Artiklar som 

kräver ekonomisk ersättning valdes bort.  

 

Dataanalys 

Samtliga artiklar granskades av båda författarna samt diskuterades ett flertal gånger för 

att vi skulle vara säkra på att vi båda uppfattat vad varje artikels syfte och resultat 

innehöll. I enlighet med Axelssons (2012, ss. 212-213) metod sammanfattades 

artiklarna var och en för sig med hjälp av en tabell (Bilaga 2). När resultatet lästes ur 

varje artikel användes olika färgkoder och markörer, detta för att underlätta och få en 

överblick när vi skulle sammanställa materialet. Upplevelser som rörde samma sak fick 

således samma färg. Under analysen återkom flera gemensamma nämnare vilket 

resulterade i fyra huvudrubriker som ger svar på vårt syfte.  

 

 

RESULTAT 

De fyra huvudrubrikerna som presenteras i resultatet är; vi vill att ni ställer frågan, 

vikten av en vårdande relation, kvinnornas önskan om att möta kompetent vårdpersonal 

samt sluta aldrig vårda. 

 

Vi vill att ni ställer frågan 

När det handlar om våld i nära relationer upplever och vill många kvinnor att 

vårdpersonalen ska ta initiativet till att öppna en dialog om ämnet och att de ska fråga 

om förekomsten av våld i nära relationer. Detta för att kvinnorna ansåg det oerhört svårt 

att våga öppna sig utan något underlag (Rodriguez, Quiroga & Bauer 2009; Stenson, 

Saarinen, Heimer & Sidenvall 2001; Wendt, Lidell, Westerståhl, Marklund & Hildingh 

2009). Det framkom även att kvinnor som blivit utsatta ansåg ämnet vara lättare att 

prata om med någon som var professionell och inte var kopplad till kvinnornas privatliv 

på annat håll (Wendt et al. 2009; Bacchus et. al. 2016). En studie visade även hur 

kvinnor inte ville tala om vart deras ursprungliga skador uppkom av. Det kunde handla 

om hur en man slog och sparkade kvinnan, vilket resulterat i blåmärken och brutna 

revben, men till vårdpersonal uttryckte kvinnan att orsaken till skadorna var att hon föll 

i en trappa. En viktig faktor till varför kvinnor ljög om detta var att de var rädda för ett 

eskalerande våld från deras män. De såg tystnaden som en strategi för att överleva 

(Rodriguez, Quiroga & Bauer 2009). Tiden som vårdpersonalen hade med varje patient 

ansåg kvinnorna påverkade huruvida de kände sig bekväma med att berätta om sin 

situation. Tidsbristen var från kvinnornas synvinkel den största orsaken till att 

vårdpersonalen varken lyssnade eller ställde frågor om förekomsten av våld i nära 

relationer (Hathaway, Willis & Zimmer 2002). I studien av Stenson et al. (2001) ansåg 
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gravida kvinnor att det var oerhört betydelsefullt att vårdpersonalen vågade fråga om 

våld och sexuella övergrepp, i synnerhet då gravida kvinnor förstod hur fostret kunde 

bli påverkat av våldet i familjen. Många av deltagarna i studien av Rodriguez, Quiroga 

& Bauer (2009) uttryckte hur sjukvården och vårdpersonalen i allmänhet inte frågade 

rakt ut om kvinnorna blivit utsatta för våld, eller helt enkelt undvek problemet framför 

dem. Detta genom att enbart skriva ut läkemedel för problemet eller behandla det brutna 

revbenet och inte förstå det underliggande problemet - våld. Detta resulterade i att 

kvinnorna kände hur övergreppet eller våldet inte betydde någonting, och upplevde 

istället skam inför vårdpersonalen. En kvinna i studien uttryckte specifikt hur 

vårdpersonalen behöver se mönstret och upptäcka det bakomliggande våldet, annars 

kunde det upplevas som svårt att söka vård för problemet nästa gång det hände. 

 Kontentan av vikten att fråga den utsatta kvinnan visar sig i studien av Wendt et al. 

(2009) vara en grundpelare i att komma ifrån och bearbeta våldet, eftersom många av 

kvinnorna upplever det svårt att ta upp frågan själva. 

 

Vikten av en vårdande relation 

I flera studier framkom det att en nyckel till hjälp för kvinnor som blivit utsatta för våld 

i nära relationer handlar om vårdande kontakter i sjukvården (Rodriguez, Quiroga & 

Bauer 2009; Stenson et al. 2001; Wendt et al. 2009) Som identifierat måste den 

vårdande miljön grunda sig i förståelse och empati kring den utsatta kvinnan. Hon 

måste få känna tillit till den hon pratar med och stöttning. Det framgår även att 

deltagarna i studien inte vill att vårdpersonalen på något sätt ska döma kvinnan och 

istället ta sig tid för att lyssna (Rodriguez, Quiroga & Bauer 2009; Pratt-Eriksson, 

Bergbom & Lyckhage 2014). Ansiktsuttryck, ögonkontakt och vilket tonläge vårdaren 

pratade i är alla identifierade viktiga beståndsdelar i hur förståelse för den utsatta kunde 

visas. Många kvinnor upplevde dock att de enbart var ett nummer på listan, snarare än 

en patient. Kvinnorna uttryckte hur de sökte efter en person att dela deras djupaste 

hemligheter med, men fick en kall hand tillbaka och blev istället behandlade som en i 

mängden, och att vårdgivarna enbart gjorde sitt arbete och ingenting utöver det (Kelly 

2006). Flertalet kvinnor lyfter vikten av att ha känt sin vårdare under en längre tid för att 

de skulle känna trygghet och tillit. Det var enligt dem nyckeln till en god relation vilket 

bidrog till att kvinnorna vågade berätta om sin situation (Hathaway, Wills & Zimmer 

2002; Stenson et al. 2001).  

 

Kvinnornas önskan om att möta kompetent vårdpersonal 

Under en intervjustudie från USA yttrade 15 av 49 kvinnor att vårdpersonalens 

kompetens och kunskapsnivå rörande våld i nära relationer, har en avgörande roll om 

kvinnan vågade berätta om sin utsatthet. Kvinnorna menade att sannolikheten för att bli 

skuldbelagda inte var lika stor om vårdpersonalen hade kunskap och erfarenhet i att 

möta utsatta kvinnor. En del kvinnor upplevde att personal med bristande kunskap kring 

ämnet inte visste hur de skulle agera i mötet med dem (Hathaway, Wills & Zimmer 

2002). En studie från Finland (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki 2011) visar att 

17 av 35 kvinnor inte fick träffa kompetent personal under sitt besök på akuten, då de 

sökt vård för skador relaterat till våld i nära relationer. Negativa erfarenheter 

identifierades som bristande kunskap hos personalen, dåligt omhändertagande med 

utebliven smärtlindring, brist på förståelse och empati samt att personalen inte frågat om 
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våld i nära relationer varit orsaken till skadorna. Utebliven uppföljning eller information 

om vart de kan vända sig för att få hjälp och stöd. Positiva erfarenheter identifierades 

som kunnig personal och professionellt bemötande där vårdpersonalen visade både 

förståelse och empati för den utsatta kvinnan. Direkt omhändertaganden där 

undersökningar genomfördes med försiktighet och efter smärtlindring, samt tydligt 

information om vart de utsatta kvinnorna kan vända sig för att få fortsatt hjälp och stöd. 

I en annan studie från USA (Rodriguez, Quiroga & Bauer 2009) uttrycker 26 av 59 

(51%) kvinnor en önskan om att vårdpersonalen borde få mer utbildning gällande våld i 

nära relationer. De tyckte att sjukhus borde ha utbildningsprogram för att 

uppmärksamma problemet och öka kompetensen hos vårdpersonalen samt informera 

om andra vårdgivare som ger stöd åt utsatta kvinnor. Det fanns även en önskan om ett 

bättre eller ökat samarbete med andra kompetenser såsom socionomer, rådgivare och 

advokater.  

 

Sluta aldrig vårda 

När kvinnor väl vågat öppna sig och berätta om sina upplevelser gällande våld i nära 

relationer kommer sedan nästa steg, nämligen att gå vidare med sitt liv efter att de 

lämnat förövaren. Många kvinnor beskriver en kamp att återvinna den styrkan som 

behövs för att uppnå just detta (Kelly 2006; Bacchus et. al. 2016; Pratt-Eriksson, 

Bergbom & Lyckhage 2014). I studien gjord av Leppäkoski, Paavilainen och Åstedt-

Kurki (2010) framkommer det att 21 av 35 kvinnor, alltså 60% inte höll med i 

påståendet gällande att vårdpersonal har guidat kvinnorna till att lägga upp en strategi 

inför framtida situationer av våld i nära relationer. Studien visade även hur kvinnor både 

är nöjda och missnöjda med hälso- och sjukvården gällande hjälp med uppföljning. 14 

av de 35 kvinnorna höll heller inte med i påståendet gällande att de blivit informerade 

om andra hjälpområden, som exempelvis stödgrupper, juridisk hjälp och kvinnojourer.  

Bacchus et. al. (2016) menar att många kvinnor upplevde ekonomiska svårigheter, 

minskat stöd för barnomsorg, barns utmanande beteende, depressiva tankar och 

isolering som påverkande faktorer vilket medförde svårigheter att forma ett nytt liv. 

Detta i samband med känslor av ilska och orättvisor som kunde medfölja en längre tid i 

livet, betonar vikten av uppföljning. 

 

Många kvinnor var tacksamma över att deras kontakt med hälso- och sjukvården varade 

även efter avslutade möten, där sjukvårdspersonal ett flertal gånger ringde upp 

kvinnorna i efterhand för att fråga hur de mådde nu, de upplevde på så sätt att de inte 

blivit bortglömda. I kontrast nämner specifikt en kvinna besvikelsen över att det inte låg 

i sjuksköterskans intresse att ge henne ett uppföljande telefonsamtal och fråga hur hon 

mådde. Hon valde istället själv att ringa in och berätta för sin sjuksköterska att hon mår 

bra och inte längre är i behov av fler möten (Hathaway, Willis & Zimmer 2002). 

Leppäkoski, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2010) har i sin studie sammanställt kvinnors 

negativa erfarenheter gällande emotionell och praktisk stöttning av sjukvårdspersonal. 

Där visar det sig att många upplevde att sjukvårdspersonalen inte alls diskuterade vidare 

hjälp för kvinnorna, efter ett avslöjande om våld i nära relationer. Det var även många 

som upplevde att ingen informerade om verksamheter som kunde hjälpa den utsatta 

kvinnan och hennes barn i rehabiliteringsprocessen. Detta resulterade i sin tur att 

kvinnorna var rädda över att deras barn skulle bli mer involverade i det våldet som 

kvinnan fick uppleva. Det beskrivs även i studien att många kvinnor hade velat få 
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information av hälso- och sjukvården angående hur hon går till väga för att anmäla 

våldsbrottet till polisen. Samtidigt som specifikt en kvinna hade velat veta mer om hur 

hennes make kunnat få hälso- och sjukvårdens hjälp gällande beteendeterapi och hur 

aggressiva tendenser kunnat bearbetas.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet i vår litteraturstudie tyder på att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer sällan får den vård de behöver. Det saknas trygghet och tillit till 

vårdpersonalen och kvinnorna osynliggörs. De upplever många gånger att personalen 

inte har kunskap nog för att kunna hjälpa dem och ingen vågar fråga hur de mår. RKC 

(2006, s. 3) menar att alla yrkeskategorier inom hälso-och sjukvården har ett ansvar i att 

identifiera våldet kvinnorna är utsatta för samt lyssna, motivera och stödja dem.  

 

Vårdande relationen       

Vårdandets syfte är att stärka patientens hälsoprocesser, få denne att uppleva 

välbefinnande och lindring av lidande. För att detta ska bli möjligt krävs en vårdande 

relation. En vårdande relation mellan patient och vårdare kännetecknas av patientens 

behov av vård och vårdarens professionella engagemang, så kallad professionell 

vårdrelation. Vårdaren i denna relationen erbjuder sin absoluta närvaro och går in i 

relationen med kunskap, engagemang och erfarenhet för att stödja patienten och väntar 

sig inget tillbaka. Den professionella vårdrelationen bygger också på vårdarens 

reflekterande förhållningssätt och öppenhet där de egna fördomarna sätts åt sidan 

(Dahlberg & Segesten 2010, ss. 190-191). Vårt resultat visar tydligt vikten av en 

vårdande relation och att många kvinnor är rädda för att bli dömda av vårdpersonalen 

samt att vårdpersonalen inte visar förståelse eller empati för den utsatta kvinnan. 

Kommunikation är ytterst viktigt när det handlar om att vårdaren ska, genom att ta del 

av patientens livsvärld, få en förståelse för patientens behov och hur denne upplever sin 

situation (Birkler 2007, s. 29). I en studie från Japan var det flertalet kvinnor som 

uttryckte att det var till stor hjälp när vårdpersonalen lyssnade till deras upplevelser, 

visade förståelse för deras situation och visade empati (Nemoto, Rodriguez och 

Mkandawire-Valhmu 2008).  

 

I vår studie tyder det på att en vårdande relation som innefattar både vårdande samtal, 

hög kompetens och kontinuitet i vårdandet är viktiga beståndsdelar när den utsatta 

kvinnan söker vård. Kvinnor upplevde att de inte fick en vårdande relation med 

sjukvårdspersonalen de mötte. Eftersom den vårdande relationen är en viktig byggsten 

för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande (Dahlberg & Segesten 2010, s. 184), 

anser vi att det är en självklarhet för vårdpersonalen att alltid sträva efter att uppnå en 

god relation med sin patient. Om utsatta kvinnor inte får en möjlighet och tid att berätta 

om sina upplevelser kan det öka risken för att förvärra situationen och lidandet. I 

studien från Japan beskrev kvinnor att de ville berätta om sitt lidande men att skuld och 

skam hindrade dem från att ta första steget. Det visade sig att om vårdpersonalen bjöd in 

till samtal först kunde alla tänka sig att berätta om sina upplevelser (Nemoto, Rodriguez 

och Mkandawire-Valhmu 2008).  Det tyder också på hur viktigt det är att 
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vårdpersonalen tar första steget till att skapa en vårdande relation för att patienten ska 

känna sig lyssnad till. Vi tror också att den vårdande relationen kan ta tid att byggas upp 

därför är det viktigt för kvinnorna att möta samma vårdpersonal i den utsträckning det 

går. En del kvinnor uttryckte vikten av att ha känt sin vårdare ett tag för att våga öppna 

sig och berätta om sin situation. Det blir svårt för kvinnorna att lära känna sin vårdare 

om de möter olika vårdare vid varje besök. Att en kvinna utsatt för våld vågar ta steget 

och berätta för en person om sin situation betyder inte att hon sedan kan berätta för fem 

olika personer till. Därför skulle en kontinuerlig kontakt, med samma vårdpersonal, 

kunna bidra till en positiv utveckling framåt i skapandet av en vårdande relation. 

Kvinnorna behöver inte upprepa och förklara sin situation på nytt flera gånger om. 

 

Utbildning och kompetens 

I vår studie har vi kommit fram till att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer behöver möta kompetent vårdpersonal för att få rätt vård. Samtidigt beskriver 

Berglund och Witkowski (2014, s. 136) att bristande kunskap inom området som rör 

våld och kvinnor kan medföra att kvinnor som söker vård blir åsidosatta och 

skuldbelagda av vårdpersonalen. Hur våldet uppdagas och kan se ut är olika, men 

samtidigt måste det finnas kunskap om hur våldet kan ge uttryck på kvinnan. Nemoto, 

Rodriguez och Mkandawire-Valhmu (2008) menar i sin studie att kvinnor upplevde det 

svårt att prata med sjukvårdspersonal som inte förstod hur det kändes att utsättas för 

våld. I hälso- och sjukvården förekommer olika yrkeskategorier som ofta har olika långa 

utbildningar. Dock saknas i de allra flesta grundutbildningar denna sorts utbildning och 

kompetens som i synnerhet rör våld mot kvinnor. Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 a § 

(SFS 2014:822) ska hälso- och sjukvården uppfylla kraven som finns på en god vård för 

att kunna bedriva en verksamhet. Detta innebär att; “den ska särskilt vara av god 

kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i 

vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 

och sjukvårdspersonalen, tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 

vården”. Kompetent handlande i situationer där vårdpersonal möter en kvinna som 

blivit utsatt för våld i nära relationer menar Berglund och Witkowski (2014, s. 136) är 

att våga fråga kvinnan om hennes situation, för att därigenom förstå hennes personliga 

förutsättningar att bryta den destruktiva situationen. För att vårdpersonal inte ska 

uttrycka en synlig frustration över att kvinnan nekar till att hon blivit utsatt för våld trots 

uppenbara skador krävs kunskap gällande hur vålds- och uppbrottsprocessen går till, 

samt vad samhällets olika ansvarsområden är. Vårt resultat visar att tonläget 

vårdpersonalen pratar i och vilket ansiktsuttryck den visar när kvinnorna möter 

personalen, är märkbara detaljer som spelar in för hur förståelse för kvinnans situation 

kunde visas. Enligt socialstyrelsen (2013, s. 19) ligger hälso- och sjukvårdspersonalens 

utveckling till grund för en bra vård. För att utveckling ska kunna ske är olika kurser, 

föreläsningar och studiebesök exempel på åtgärder att vidta för att öka utveckling och 

kompetens.  

 

Som nämnt i litteraturen ovan anser även vi att det ligger stort ansvar för hälso- och 

sjukvården att det finns rätt kompetens till våldsutsatta kvinnor. Detta för att bedriva en 

så bra vård som möjligt och för att kvinnan framförallt ska få rätt behandling och 

därigenom inte hamna i ett vårdlidande som resultat av bristande kompetens. Vi tror att 
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rätt kompetens i mötet med en kvinna som blivit utsatt för våld i nära relationer i sin tur 

kan resultera till att kvinnorna vågar och vill öppna sig samt delge vad de blivit utsatta 

för. Om vårdpersonalen får utbildning och rätt kompetens bidrar det till en mer 

uppmärksam personal, vilket i sin tur kommer leda till att kvinnor som blivit utsatta för 

våld uppmärksammas och får nödvändig hjälp tidigare i vårdprocessen. 

 

Fortsatt vård och hållbar utveckling 

Efter avslutad behandling inom hälso- och sjukvårdens väggar är det oerhört viktigt 

med uppföljning. Campbell (2002) menar i sin studie att kvinnor inte alltid fått den 

uppföljning som de egentligen behövt, trots att kvinnor ofta lever med skador långt efter 

att våldet upphört. För att patienter ska komma tillbaka till det vardagliga livet krävs 

delaktighet. Att ge stöd och råd om hur patienten kan vårda sin egen hälsa och blicka 

framåt i livet kan göra så patienten känner ett engagemang från vårdpersonalens sida, 

och därmed känna sig sedd och hörd. Dahlberg & Segesten (2010, s. 220) menar att 

frågor som är relaterade till hälsa inte enbart syftar till patientens sjukdom och 

behandlingen den får, utan även det dagliga livet. Vårt resultat visar att en krissituation 

kan utlösas vid ett senare tillfälle i en människas liv och är inte alltid sammanhängande 

med första mötet med vården. Detta gör att kontinuerlig kontakt och uppföljning efter 

att kvinnan kommit hem från hälso- och sjukvården är mycket viktigt. Studier som 

gjorts visar att kvinnor kan lida av kvarvarande symtom av våld trots att själva våldet 

upphört långt innan. Ångest, depression och sömnstörningar är bara några få av många 

kvarvarande symtom. Wiklund (2003, ss. 162-163) menar att vårdaren måste 

konfrontera patienten och göra henne förstådd gällande vad som behöver förändras i det 

framtida livet. Det är viktigt att de förändringar som sker samtidigt är förenliga med vad 

patienten själv har för ideal. Vårdpersonalen ska samtidigt inte missbruka sin 

maktposition för att övertyga patienten om exakt vad som behöver förändras i dennes 

liv för att ha hälsosamma relationer. Vi har uppmärksammat hur vårdpersonalen 

behöver gå patienten till mötes för att på så sätt stödja personens egna resurser och se 

över möjligheter för att få stöd i framtiden. 

 

Uppföljning efter avslutad behandling tror vi kan ha betydelse för en hållbar utveckling 

både socialt och ekonomiskt. Enligt folkhälsomyndigheten (2014) har en social 

hållbarhet sitt ursprung i Brundtlandkommissionens redogörelse “vår gemensamma 

framtid”. Den beskriver hur vi strävar efter ett samhälle där alla människor ska leva ett 

liv utan orättvisa, skillnader gentemot varandra samt får uppleva god hälsa. Människors 

lika värde är i fokus och att alla upplever tillit, samt får vara delaktiga i vår 

samhällsutveckling. Detta kan troligtvis bidra till att fler kvinnor har större chans till att 

inte hamna i relationer där de utsätts för våld. Detta bidrar till att kostnader för att vårda 

dessa kvinnor sänks då de inte gång på gång behöver uppsöka sjukvården för samma 

problem. Om hälso- och sjukvården visar, genom ett aktivt arbete, att våld mot kvinnor 

inte är accepterat i dagens samhälle och att stöd finns att få, kanske fler kvinnor känner 

sig tryggare med att söka hjälp. Det krävs ett arbete som inte bara är inom sjukhusets 

väggar. Arbetet bör starta mycket tidigare och vi ser en stor möjlighet att framtida 

generationers sjuksköterskor har studerat ämnet våld i nära relationer redan vid 

grundutbildningen. Målet skulle självklart vara att all hälso-och sjukvårdspersonal har 

grundläggande kompetens både vad det gäller hur man bemöter dessa kvinnor och hur 

våldet kan yttra sig. 
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Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte fanns en första tanke om att göra en intervjustudie, för att få fram 

kvinnors känslor och åsikter rörande ämnet. Dock ansåg vi att det skulle kunna bli för 

överväldigande att intervjua kvinnor gällande händelsen och tiden skulle inte räcka till. 

Vi valde därför att göra en litteraturstudie. Datainsamlingen gjordes genom sökningar 

där vi använde oss av ganska många sökord och avgränsningar samtidigt, vilket 

medförde ett få antal träffar. Detta kan ha resulterat till att vi gick miste om relevanta 

artiklar som skulle berört vårt syfte. Vi avgränsade alla våra sökningar för att enbart få 

upp artiklar skrivna på engelska eftersom våra språkkunskaper inte täcker fler språk än 

svenska och engelska. Först hade vi en tanke om att åldern på de utsatta kvinnorna 

skulle vara mellan 19-30 år, för att vi ville studera upplevelsen från kvinnor i vår egen 

ålder. Dock fanns det inte tillräckligt med forskning som enbart rörde unga kvinnor. 

Därför blev en av våra inklusionskriterier att kvinnorna skulle vara över 19 år, eftersom 

människor blir myndiga vid 18 års ålder och gränsen att de inte fick vara över 30 år togs 

bort.  

 

Flertalet av våra artiklar har sitt ursprung i Sverige men även från Finland och USA. Vi 

ansåg det till en fördel att välja artiklar från länder som inte har så stora kulturella 

skillnader gentemot Sverige. Detta för att olika kulturer ser olika på våld i nära 

relationer och definitionen av våld kan se annorlunda ut världen över. I en rapport från 

kvinnorättsorganisationen Equality Now (u.å.) framkommer det att våld mot kvinnor 

fortfarande är lagligt i vissa länder i världen. I USA är våld i nära relationer olagligt i 

alla delstater (Alfredsson, Forsell & Weigl 2012). Enligt 5 § i Finsk lagstiftning (Finlex 

2016) står det; “Den som begår fysiskt våld mot någon eller som utan att begå sådant 

våld skadar någons hälsa, tillfogar honom smärta eller försätter honom i medvetslöshet 

eller något annat motsvarande tillstånd, skall för misshandel dömas till böter eller 

fängelse i högst två år. Försök är straffbart”. Detta innebar att vi i vår litteraturstudie 

kunde använda oss av artiklar från USA och Finland, eftersom lagstiftningen kring våld 

inte skiljer sig från Sverige. 

 

SLUTSATS 

En vårdande relation, kompetens hos personalen, att personalen vågar fråga och 

uppföljning efter avslutad behandling är fyra faktorer som påverkar huruvida kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer upplever vården. För att kvinnornas upplevelser ska 

vara positiva krävs en god vårdande relation där vårdaren visar engagemang och 

öppenhet, har god kunskap inom det aktuella området samt följer upp sin patient även 

när behandling är avslutad. Personalens tidsbrist, okunskap och brist på förståelse är 

några av många anledningar till varför kvinnor har negativa erfarenheter gällande 

vårdandet från hälso- och sjukvården. 

 

Kliniska implikationer: 

 I mötet med den utsatta kvinnan är det oerhört viktigt att visa stöd och empati 

samt behandla henne som en enskild individ med utgångspunkt i livsvärlden. 

 Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att se till så deras vårdpersonal har 

rätt kompetens, vilket kan uppnås genom kurser och utbildning i ämnet. 
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 Att som vårdpersonal ge rätt information gällande hjälp och stöd som går att få 

även efter avslutad behandling i sjukvården. 
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BILAGA 1 
 

Sökmatris 

Datum/Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 

Genomgång 

av titel 

Urval 2 

Efter 

att ha 

läst 

abstract 

Granskade 

valda 

artiklar 

160920 

Medline 

battered 

women 

AND 

experience 

AND ( 

healthcare 

OR health 

care OR 

healthcare 

service )     

2006-2016 

Age: 19+ 

English 

Sweden 

6 1 1 1 

161102 

Scopus 

women's 

attitudes 

to being 

asked 

about 

violence 

2001-2016 

Nursing 

Article 

Females 

Adult 

English 

20 7 3 3 

161102 

Medline/Cinahl 

women 

intimate 

partner 

violence 

AND 

experience 

of health 

services 

NOT 

screening 

2004-2016 

English 

Adult: 19-44 

years 

Europa 

 

17 5 3 2 
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161102 

Cinahl 

Battered 

Women 

OR 

partner 

abuse OR 

intimate 

partner 

violence 

AND 

women's 

health 

services 

OR health 

care AND 

listening 

2002-2016 

 

4 1 1 1 
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BILAGA 2 

 
Artikel 1 

Tidskrift: 
International 

Journal Of 

Qualitative 

Studies On 

Health And 

Well-Being 

 

Författare: 
Darcia Pratt-

Eriksson, 

Ingegerd 

Bergbom & 

Elisabeth D. 

Lyckhage 

 

År: 2014 

 

Titel: Don’t 

ask don’t tell: 

Battered 

women living 

in Sweden 

encounter with 

healthcare 

personnel and 

their 

experience of 

the care given 

Syfte: Att få en 

djupare förståelse för 

kvinnors levda 

erfarenheten av våld i 

nära relationer och 

deras möten med 

sjukvårdspersonal, 

socialarbetare och 

polis efter de blivit 

utsatta för våld i nära 

relationer. 

 

Metod:En 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod inspirerad 

av Paul Ricoeur 

filosofi användes. 

Metoden bygger på 

texttolkning och 

ger röst åt kvinnors 

levda erfarenhet.  

 

Urval:Tolv 

kvinnor som bor på 

ett kvinnoboende 

berättade om sina 

erfarenheter om att 

vara utsatt för våld 

i nära relationer. 

 

Land: Sverige 

Resultat: Studien 

visade att kvinnorna 

upplevde som att de på 

nytt blivit utsatta för 

våld, vård som inte var 

vårdande och 

outhärdligt lidande 

under deras möte med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal. De 

var besvikna och ledsen 

över bristen på stöd, 

vård och empati. 
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Artikel 2: 

Tidskrift: 

CJNR 

(Canadian 

Journal of 

Nursing 

Research) 

 

Författare: 

Ursula Kelly 

 

År: 2006 

 

Titel: “What 

Will Happen 

If I Tell 

You?” 

Battered 

Latina 

Women’s 

Experiences 

of Health 

Care 

Syfte: Att förbättra 

sjukvårdspersonals 

förståelse för hur 

kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära 

relationer, med 

latinamerikanskt 

ursprung upplever 

mötet med hälso- och 

sjukvården. 

Metod: En 

fenomenologisk 

metod som 

innefattar 

intervjuer genom 

dialog. 

 

Urval: 17 kvinnor 

som blivit utsatta 

för våld i nära 

relationer, som 

samtidigt varit i 

kontakt med 

hälso- och 

sjukvården. 

 

Land: USA 

Resultat: Studien 

visade att kvinnorna 

ville bli sedda av 

vårdpersonalen, de ville 

bli tillfrågade om våldet 

de upplevt för att få 

hjälp att bearbeta 

händelsen. De upplevde 

många gånger att 

vårdpersonalen inte gav 

den hjälp som 

kvinnorna behövde och 

därigenom blev dem 

heller inte lyssnade till, 

vilket egentligen var 

oerhört viktigt för 

kvinnorna. 

 

Artikel 3: 

Tidskrift: 

Midwifery 

 

Författare: 

Kristina 

Stenson, Hilkka 

Saarinen, Gun 

Heimer & 

Birgitta 

Sidenvall 

 

År: 2001 

 

Titel: Women’s 

attitudes to 

being asked 

about exposure 

to violence 

Syfte: Ta reda på 

vad kvinnor tycker 

om att blir 

frågande av sin 

barnmorska om 

våld i nära 

relationer, under 

eller efter en 

graviditet 

Metod: En 

undersökande 

studie där en 

innehållsanalys 

gjordes på svaren 

från öppna frågor. 

 

Urval: Kvinnor 

inskrivna i 

mödravården innan 

gravidvecka 32 

 

Land: Sverige 

Resultat: Av 879 kvinnor 

tyckte 80% det var okej 

att barnmorskan frågade 

om våld i nära relationer, 

12% tyckte varken eller, 

5% att det både var okej 

och inte okej och 3% 

tyckte att det inte var okej 

att barnmorskan frågade. 
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Artikel 4: 

Tidskrift: 

Midwifery 

 

Författare: 

Eva K. 

Wendt, Evy 

A.-S. Lidell, 

Anna K.E. 

Westerståhl, 

Bertil R.G. 

Marklund & 

Cathrine I. 

Hildingh 

 

År: 2011 

 

Titel: Young 

women’s 

perceptions of 

being asked 

questions 

about 

sexuality and 

sexual abuse: 

a content 

analysis 

Syfte: Att beskriva unga 

kvinnors upplevelser av 

att bli tillfrågade från 

barnmorskor och läkare 

gällande sexualitet och 

sexuella övergrepp i 

samband med besök och 

undersökning på en 

gynekologmottagning.  

Metod: En 

kvalitativ studie 

genom öppna 

frågor i ett 

frågeformulär. 

 

Urval: Kvinnor 

i åldrarna 23-, 

26- och 29 år. 

Totalt 413 

kvinnor svarade 

på frågor 

gällande 

sexualitet och 

409 svarade 

gällande 

sexuella 

övergrepp. 

 

Land: Sverige 

Resultat: Resultatet i 

studien visade att 

många kvinnor ansåg 

det naturligt att via 

denna form av besök i 

hälso- och sjukvården 

bli tillfrågade om 

sexualitet och sexuella 

övergrepp. Att 

kvinnorna kände tillit 

till sjukvårdspersonal 

och att ämnet i sig 

ansågs vara en del av 

livet. De kvinnor som 

upplevde det svårt att 

prata om ämnet ansåg 

att det inte var relevant 

och skulle påverka 

kvinnans mående. 

 

Artikel 5: 

Tidskrift: 
International 

Emergency 

Nursing 

 

Författare: 

Tuija 

Leppäkoski, 

Eija Paavilainen 

& Päivi Åstedt-

Kurki 

 

År: 2011 

 

Titel: 

Experiences of 

Syfte: Var att 

beskriva vilka 

hälso 

konsekvenser våld 

i nära relationer 

har för kvinnor 

och deras 

upplevelser av 

vården när det sökt 

för akuta skador 

relaterat till fysiskt 

våld i nära 

relationer. 

Metod:  
Data samlades in via 

35 enkäter och 7 

semistrukturerade 

intervjuer. och 

analyserades med 

både kvalitativ och 

kvantitativ metod. 

 

Urval: 35 kvinnor, 

18 +, utsatta för 

fysiskt våld i nära 

relationer och sökt 

vård för akuta skador 

på en akutmottagning 

öppen dygnet runt. 

Resultat: Av 35 

kvinnor hade 94 % 

utsatta för våld i nära 

relationer tidigare, 

enbart två stycken 

kvinnor hade upplevt 

detta för första gången. 

De tillfrågade 

kvinnorna lyfte behovet 

av att få individuell 

vård och lämplig 

medicinsk behandling 

samt vikten av att få 

stöd och hjälp efter 

utskrivning. Både 

positiva och negativa 
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emergency care 

by the women 

exposed to acute 

physical 

intimate partner 

violence from 

the Finnish 

perspective 

 

Land: Finland 

erfarenheter av vården 

identifierades. 

 

 

 

Artikel 6: 

Tidskrift: Journal 

of Research in 

Nursing 

 

Författare: 

Loraine J Bacchus, 

Linda Bullock, 

Phyllis Sharps, 

Camille Burnett, 

Donna Schminkey, 

Ana Maria Buller 

& Jacquelyn 

Campbell 

 

År: 2016 

 

Titel: “Opening 

the door”: A 

qualitative 

interpretive study 

of women’s 

experiences of 

being asked about 

intimate partner 

violence and 

receiving an 

intervention during 

perinatal home 

visits in rural and 

urban settings in 

the USA 

Syfte: 

Undersöka 

kvinnors 

upplevelse och 

erfarenhet av att 

blir frågade om 

förekomsten av 

våld i nära 

relationer vid 

hembesök av 

barnmorska. 

Metod: Kvalitativ 

tolkande studie 

genomfördes där 

författarna antog att 

kvinnors erfarenheter 

och upplevelser 

skulle vara olika och 

skilja sig åt. 

 

Urval: 26 kvinnor, 

engelsk eller 

spansktalande, både 

utsatta och icke 

utsatta för våld i nära 

relationer, alla 

delatagar hade blivit 

frågade om 

förekomsten av våld 

i nära relationer av 

deras barnmorska 

under ett hembesök. 

 

Land: USA 

Resultat: De flesta 

upplevde att blir 

frågade om 

förekomsten av våld i 

nära relationer som 

positiv och att det var 

väldigt viktigt att 

barnmorskan vågar 

fråga. Men en del 

upplevde det som något 

privat och inget man 

pratar om. Det 

upplevdes också lättare 

att prata om ämnet om 

relationen mellan 

barnmorskan och 

kvinnan var god. 
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Artikel 7: 

Tidskrift: 

Violence 

Against 

Women  

 

Författare: 

Jeanne E. 

Hathaway, 

Gorgina Willis 

& Bonnie 

Zimmer 

År: 
Titel: Listening 

to survivors' 

voices: 

addressing 

partner abuse 

in the health 

care setting. 

Syfte: Få ökad 

förståelse för 

hur vårdgivare 

kan hantera 

våld i nära 

relationer på 

ett mer 

effektivt sätt.  

Metod: Kvalitativ, 

semistrukturerade 

intervjuer  

 

Urval: 49 kvinnor, 

deltagande i ett hälso-

och sjukvårds baserat 

program för kvinnor 

utsatta för våld i 

hemmet. 

 

Land: USA 

Resultat: Faktorer som 

påverkar upplevelsen av 

vården som positiv eller 

negativ var bland flera: 

vårdpersonalens kompetens 

kring ämnet, empati och 

intresse i att vilja hjälpa, 

samt att få frågan om 

förekomsten av våld i nära 

relationer. 

 

Artikel 8: 

Tidskrift: 

Arch Fam 

Med. 

 

Författare: 

Michael A. 

Rodriguez, 

Seline 

Szkupinski 

Quiroga & 

Heidi M. 

Bauer 

 

År: 2009 

 

Titel: 

Breaking the 

Silence. 

Battered 

Women’s 

Perspectives 

on Medical 

Syfte: Att 

fastställa 

barriärerna 

gällande 

identifiering 

och hantering 

av våld i nära 

relationer, ur 

våldsutsatta 

kvinnors 

perspektiv. 

Metod: Kvalitativ 

sökningsmetod med 

semistrukturerade 

grupper. 

 

Urval: 51 kvinnor 

som någon gång har 

blivit utsatta för våld 

i nära relationer. 

Kvinnorna delades in 

i 8 undergrupper 

beroende på etnicitet.  

 

Land: USA 

Resultat: Deltagarna från 

alla 8 olika etnicitets-grupper 

identifierade många faktorer 

som spelar in gällande 

identifiering av våld i nära 

relationer. Hur engagemang, 

respekt och tillit från 

sjukvårdspersonalen var 

avgörande orsaker till att 

kvinnor kunde få hjälp att 

bearbeta det de tidigare varit 

med om. 
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