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Abstrakt 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem med stora effekter på kvinnors hälsa. 
Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor upplever brister i det bemötande de fått av 
vårdpersonal. Akutmottagningen är ofta våldsutsatta kvinnors första, och ibland enda, kontakt 
med hälso- och sjukvård. Vårdpersonal på akutmottagning har därmed goda förutsättningar att 
uppmärksamma och vårda denna patientgrupp. Syfte: Studien syftar till att beskriva vilka 
erfarenheter kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har av mötet med 
vårdpersonal på akutmottagning. Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ 
innehållsanalys av sex kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod utifrån vilka tre 
kategorier identifierades. Resultat: Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har 
både negativa och positiva erfarenheter av mötet med vårdpersonal när de söker vård på 
akutmottagning. Bristande bemötande visade sig genom att kvinnorna kände sig skuldbelagda 
och att vårdpersonalen uppvisade bristande empati och inte såg bortom kvinnornas fysiska 
skador. I motsats till detta har en del kvinnor upplevt tillfredsställande bemötande som visade 
sig genom att vårdpersonalen upplevdes som hjälpsamma och medlidande med en attityd som 
var empatisk och förstående. Slutsats: För att främja ett gott bemötande från vårdpersonal 
gentemot den utsatta kvinnan, visade det sig finnas ett behov av kunskap och utbildning kring 
våldsutsatta kvinnors situation och vilka vårdbehov de kan ha. Ett gott bemötande ökar 
patientens känsla av delaktighet, lindrar lidande och motverkar att lidande uppkommer till 
följd av vård. 
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1 Inledning 
Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterar att var tredje kvinna, som levt i en parrelation, 

någon gång varit utsatt för våld i nära relationer (García-Moreno, 2013). Med tanke på detta 

väcktes vårt intresse för ämnet efter att vi båda arbetat som undersköterskor på 

akutmottagning, där vi inte påträffat någon kvinna som sökt vård för skador som vi upptäckt 

varit orsakat av våld i nära relationer. Detta fick oss att reflektera över vad det beror på. Söker 

dessa kvinnor inte vård, eller är det vi i vårdpersonalen som inte uppmärksammar dessa 

patienter? Enligt Socialstyrelsen (2009) ska en god vård kännetecknas av ett respektfullt 

bemötande av alla som söker vård. Vi är därför intresserade av att ta del av kvinnors 

erfarenheter av mötet med vårdpersonalen efter att de blivit utsatta för parrelaterat våld och 

dra lärdom av detta. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Våld i nära relationer – begrepp 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är ett begrepp som kan definieras på flera sätt. På engelska används 

oftast uttrycket “Intimate Partner Violence” (IPV) (García-Moreno, 2013), som kan 

direktöversättas till våld i parrelationer. WHO definierar våld i nära relationer som ett 

“...beteende hos en intim partner eller ex-partner som orsakar fysisk, sexuell eller psykisk 

skada, inklusive fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel och kontrollerande 

beteenden” (WHO, 2002, s. 89). Statens offentliga utredning (SOU 2014:49) förstärker 

påståendet att definitionen är mångfacetterad genom att de utöver fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld, även beskriver att våld mot personlig egendom, förhindrande av kontakt med 

gemensamma barn och fullständig kontroll över partnerns ekonomi är sätt att förtrycka den 

andra individen. WHO (García-Moreno, 2013) har i sin rapport om förekomst och 

hälsoeffekterna av våld i nära relationer utvidgat sin definition av fysiskt våld till att bli 

slagen, sparkad eller misshandlad med eller utan vapen, få något kastat på sig, bli knuffad, 

släpad, kvävd eller bränd med flit, eller hotad med en pistol, kniv eller något annat vapen. 

Sexuellt våld definieras som att fysiskt tvingas eller skrämmas till samlag eller att tvingas 

göra något sexuellt som upplevs förödmjukande eller förnedrande. En annan form av våld 

som beskrivs är den psykologiska kontroll som många gånger återfinns inom relationer där 

våld uppkommer. Det kan handla om att förövaren försöker stoppa eller begränsa offrets 

sociala interaktioner, eget bestämmande över sexuella aktiviteter, tillgänglighet till sjukvård 
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eller tillgång till mediciner. Denna kontroll kan innebära konsekvenser för den drabbades 

hälsa och välbefinnande (García-Moreno, 2013). 

 

Våldsutsatta kvinnor 

I denna studie har vi valt att enbart belysa vuxna kvinnor som blivit utsatta för våld i 

parrelationer av män, enligt ovanstående definitioner. Med vuxna kvinnor utgår vi från 

WHO:s rapport där det beskrivs att kvinnor över 15 år räknas in i begreppet, då kvinnor under 

15 år inte kan anses ingå i en intim parrelation (García-Moreno, 2013). Vi kommer i studien 

även använda oss av uttrycket våldsutsatt kvinna, och med det avses en kvinna över 15 år som 

blivit utsatt för våld i nära relationer. 

 

Vårdpersonal på akutmottagning 

Vårdpersonal innebär personal som är anställd av en vårdgivare att utföra vård och behandling 

(Landstinget i Värmland, 2013). Vi har valt att använda oss av denna definition av 

vårdpersonal på akutmottagning, som i studien innefattar sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. 

 

2.2 Våld i nära relationer – ett globalt problem 

Våld mot kvinnor anses vara ett globalt problem eftersom det förekommer i hela världen. Att 

visa på den globala omfattningen är dock förknippat med en del problem, vilket delvis beror 

på att våldsbegreppet har olika betydelse i olika delar av världen, men även på grund av att 

kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation ofta har en beroendeställning gentemot 

förövaren och därigenom inte vågat yttra sig om sin situation av rädsla för att bli bestraffad. 

Mörkertalen är därför höga världen över (Johnsson-Latham, 2014). 

 

WHO uppskattar den globala utbredningen av våldet mot kvinnor baserat på en indelning i 

regioner som Förenta nationerna (FN) använder för att mäta den globala sjukdomsbördan. 

Den lägsta förekomsten finns i området Östra Asien där 16,3% av kvinnorna rapporterat att de 

någon gång blivit utsatta för våld av en partner. De högsta siffrorna visar sig i Centralafrika 

med 65,4% medan i området Västra Europa, där Sverige ingår, skattas en prevalens på 19,3% 

av våldsutsatta kvinnor (García-Moreno, 2013). 

 

Under 2014 utgav Brottsförebyggande rådet (Brå) en rapport om brott i nära relationer i 

Sverige vilket syftade till att undersöka hur många, både kvinnor och män, som varit utsatta 
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för parrelaterat våld. Rapportens resultat visade att sju procent av de deltagande kvinnorna 

blivit utsatta för någon typ utav våld under 2012, vilket i rapporten innebär; systematiska 

kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkning av frihet, hot, trakasserier, 

misshandel eller sexualbrott. Rapporten tyder även på att fler kvinnor än män blir utsatta för 

allvarliga våldshandlingar som kräver sjukvård (Frenzel, 2014). 

 

2.3 Våldets påverkan på hälsan 

Våld i nära relationer har en potentiell påverkan på en rad aspekter av hälsa. Dessa aspekter 

innefattar såväl fysisk, psykisk som sexuell hälsa och kan i längden ha stor påverkan på 

kvinnors nivåer av sjuklighet och dödlighet (García-Moreno, 2013). Våld i nära relationer 

beskrivs även som en folkhälsofråga eftersom personer som blivit utsatta för någon form av 

våld i större grad drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa, upplever begränsad samhörighet 

i samhället och utsätts för stort mänskligt lidande (SOU 2014:49; García-Moreno, 2013). 

 

Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor oftare har hälsoproblem än icke-våldsutsatta 

kvinnor. Det kan handla om problem som kronisk smärta, huvudvärk, magproblem och 

suicidtankar. Våld i nära relationer kan ofta visa sig som direkt fysiskt akuta problem, men 

många gånger drabbas våldsutsatta kvinnor också av psykiska hälsoproblem såsom missbruk, 

stressrelaterade reaktioner och depression (Kramer, Lorenzon & Mueller, 2004). Det står klart 

att våld i nära relationer utgör en stor hälsorisk, och om dessa kvinnor inte upptäcks kan det 

leda till både överdrivet användande av sjukvårdsresurser och otillfredsställda 

omvårdnadsbehov (Kramer et al., 2004; Plichta, 2007). De flesta kvinnor som dör till följd av 

våld har ofta sökt akutsjukvård flera gånger tidigare (Lindblom, Castrén & Kurland, 2010). 

Varje år dör i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige till följd av våld där gärningsmannen är en 

nuvarande eller före detta partner (Frenzel, 2014). 

 

2.4 Våldsutsatta kvinnors möte med hälso- och sjukvård 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 

2014:4) uttrycks att vårdgivaren inom hälso- och sjukvård skall ha utvecklade rutiner och 

riktlinjer som skall följas vid arbete med individer som blivit utsatta för våld i nära relationer 

samt barn som bevittnat detta våld. Dessutom bör även arbetsgivaren se till att vårdpersonal 

har tillräckligt god kunskap om våld i nära relationer för att kunna ge en god vård. Utöver 

vårdgivarens ansvar framgår det även att det vid misstanke om våld i nära relationer ska ges 

utrymme för patienten att tala i enrum med vårdpersonal (SOSFS 2014:4). Att fråga om en 
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kvinna har blivit utsatt för våld av sin partner kan vara komplext. En del kvinnor beskriver att 

de uppskattat att bli direkt frågade, medan andra tycker att det känts överrumplande att få en 

sådan fråga (Wendt & Enander, 2013). Finns misstankar kring utsatthet i form av våld och hot 

mot patienten har vårdpersonal skyldighet att uppmärksamma vilket behov patienten har till 

följd av våldet och samtidigt informera patienten vilken möjlighet till vård som finns samt 

vilket stöd som kan fås genom socialtjänst eller frivilligorganisationer (SOSFS 2014:4). 

Wendt och Enander (2013) menar att våldsutsatta kvinnor både har positiva och negativa 

erfarenheter av möten med hälso- och sjukvård. Kvinnorna har träffat vårdpersonal som de 

upplever inte har gjort tillräckligt för att hjälpa dem, vilket resulterade i känslor av 

övergivenhet. Dock har de också träffat vårdpersonal som fått dem att känna sig stöttade. 

 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer uppsöker vård i samma utsträckning som övriga 

kvinnor men problemen förblir ofta oupptäckta, men även i de fall dessa kvinnor identifieras 

upplever de att de inte får den hjälp de behöver (Plichta, 2007). Sjuksköterskan möter 

personligen många patienter och har i sin yrkesroll bra förutsättningar att upptäcka våld i nära 

relationer, särskilt på en akutmottagning som ofta är den våldsutsatta kvinnans första, och i 

många fall enda, kontakt med vården (Lindblom et al., 2010). Akutmottagning anges även 

som en av de mest användbara hjälpinstanserna av våldsutsatta kvinnor, jämfört med andra 

instanser som exempelvis socialtjänst eller jurister (Krugman et al., 2004; Pakieser, Lenaghan 

& Muelleman, 1998). Många patienter som besöker akutmottagning till följd av våld uppger 

att våldet utförts av en nuvarande eller före detta partner (Hofner et al., 2005; Kramer et al., 

2004). 

 

2.5 Teoretisk referensram – den caritativa vårdteorin 

Caritas betyder kärlek och barmhärtighet och är det fundamentala motivet för all vård och att 

vårda är något mänskligt av naturen, att hjälpa med kärlek (Lindström, Lindholm-Nyström & 

Zetterlund, 2014). Eriksson (1994) beskriver att kunskap om hälsa och lidande är vårdandets 

essens och att målet för all vård är att lindra lidande. Lidandet är en del av livet och är i sig 

något ont och meningslöst, men varje människa kan ge sitt lidande en mening för sitt liv och 

för sin egen situation (Eriksson, 1994). Lidande och hälsa kan finnas samtidigt då hälsa inte är 

något absolut tillstånd. Hälsa beskrivs istället som dynamiskt och något som finns inom 

människan, ett tillstånd där människan upplever sig vara hel i kropp, själ och ande (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Hälsa blir i det fallet kopplat till uthärdligt lidande då lidande är en 



  
 

6 

oskiljaktig del av livet och upplevelser av hälsa och lidande kan beskrivas som förutsättningar 

för varandra (Lindström et al., 2014). 

 

Eriksson (1994) skriver att det inom vården finns tre sorters lidande, sjukdomslidande, 

livslidande och vårdlidande, och det kan vara svårt att i en verklig vårdsituation skilja 

indelningarna från varandra. Livslidande kan beskrivas som det lidande som innefattar en 

människas hela livssituation och kan uppkomma av att människan hamnat utanför sitt 

sammanhang vilket leder till en känsla av minskat värde (Eriksson, 1994). Sjukdomslidande 

är ett lidande som ofta förankras med smärta relaterat till sjukdom och eventuell behandling. 

Däremot kan sjukdomslidande uppstå även utan smärta och beskrivs då i lidandeteorin som 

själsligt eller andligt lidande, vilket innebär en känsla av förnedring, skam eller skuld i 

förhållande till sjukdomen (Eriksson, 1994). Vårdlidande uppkommer när det skär sig mellan 

patientens behov och vilja och vårdarens attityd, kunskap och hållning till den lidande 

människan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Vårdlidande beskrivs förenklat som ett 

lidande patienten upplever i samband med en vårdsituation, ett icke vårdande möte, och detta 

lidande är alltid onödigt. Detta lidande kan förekomma i former av kränkning av patientens 

värdighet, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård (Eriksson, 1994). 

 

Vårdande innebär i sin djupaste form att lindra patientens lidande. Det kan också innebära att 

hjälpa människan att växa och utvecklas till att nå det hen är ämnad att vara (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). Att vårda, och att genom detta lindra lidande, sker genom barmhärtighet, 

kärlek, tro och hopp. I handling kan detta uttryckas genom att ansa, leka och lära i en 

vårdande gemenskap (Lindström et al., 2014). Vårdgemenskap utgör meningssammanhanget 

inom vårdandet och det är inom vårdgemenskapen som vårdandet kan förverkligas. 

Gemenskapen beskrivs som djup och mänsklig där människors innersta berörs av varandra. 

Denna gemenskap skiljer sig därför från en social gemenskap genom att vara ett mycket 

intimt möte mellan två människor. För att en vårdgemenskap ska kunna uppstå krävs ett 

inbjudande som svaras an med ett mottagande. Inbjudan gäller till ett relationellt 

mellanmänskligt rum där människan får utrymme att vara och uttrycka sin berättelse och där 

hen möter gensvar från den andra parten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ett vårdande 

möte kännetecknas av denna inbjudan och gensvar och att även om vårdaren är ansvarig för 

gemenskapen är den på inget sätt enkelspårig, utan båda parter måste vara aktiva. Patienten 

måste därför uppmuntras att uttrycka sina behov och önskemål (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Inom den vårdande gemenskapen blir patienten inte bara delaktig genom att kunna medverka 
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i sin vårdplanering. Delaktigheten blir här även kopplat till att vara engagerad i sitt liv, samt 

att känna att någon annan också är det. Denna delaktighet kan bidra till att icke 

hälsofrämjande situationer kan redas upp och undvikas och på så sätt medverka till att lindra 

personens lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). 

 

3 Problemformulering 
Förekomsten av våld i nära relationer är ett globalt problem som leder till stora konsekvenser 

för kvinnors hälsa och orsakar lidande. I många fall sker den våldsutsatta kvinnans möte med 

vården på en akutmottagning. Tidigare forskning visar att dessa kvinnor upplever brister i det 

bemötande de fått av vårdpersonal. Genom att belysa våldsutsatta kvinnors erfarenheter av 

mötet med vårdpersonal på akutmottagning hoppas vi få ökad kunskap om hur vi som 

sjuksköterskor kan lindra och motverka dessa kvinnors lidande, och på så sätt vårda dem till 

att återfå känslan av hälsa. 

 

4 Syfte 
Denna studie syftar till att beskriva vilka erfarenheter kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer har av mötet med vårdpersonal på akutmottagning. 

 

5 Metod 
Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Det innebär att inom ett visst 

problemområde eller ämne söka systematiskt efter, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

En god sökstrategi krävs för att finna den mest relevanta litteratur till ämnet som ska 

beforskas. Nyckelorden för litteraturstudien valdes utifrån syfte och problemformulering 

(Kristensson, 2014). Därefter skrevs nyckelorden ner för att finna synonymer på svenska som 

sedan översattes till engelska och engelska synonymer identifierades. När alla relevanta 

synonymer hade hittats påbörjades sökningen genom att först utföra en fri sökning på internet 

för att få en bredare uppfattning om ämnet och hur mycket tidigare forskning som fanns inom 

valt område. 
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5.1 Urval 

Vilka databaser som används för att finna relevanta referenser baseras på det valda syftet, 

eftersom alla databaser har olika inriktningar (Kristensson, 2014). Informationssökningen 

gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO eftersom dessa innehåller referenser 

inom området omvårdnad (Karlsson 2012).  

 

Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna var att de skulle vara relevanta gentemot 

studiens syfte och utgå från våld i en nuvarande eller tidigare parrelation av en partner av 

motsatt kön. Artiklarna skulle även vara peer reviewed, publicerade på engelska och 

publicerade under tidsperioden 2000-01-01-2016-12-31. Utöver avgränsningarna i 

databaserna och inklusionskriterierna genomfördes en manuell filtrering där artiklar som 

fokuserade på barns upplevelse av våld, våld i samkönade relationer eller upplevelser utifrån 

vårdpersonalens perspektiv exkluderades. Urvalet av artiklar utfördes i flera steg, där den 

första gallringen genomfördes genom att kontrollera i resultatet av slutsökningarna om titlar 

eller abstrakt stämde överens med studiens syfte. De artiklar som bedömdes som relevanta 

lästes i fulltext av båda författarna för en ny bedömning om artikeln var väsentlig eller inte. 

 

5.2 Litteratursökning 

Cinahl 

De nyckelord som identifierats i syftet ersattes med databasens indexord som innehöll 

nyckelordens betydelse. Efter det genomfördes en sökning på kombinationer av synonyma 

indexord från Cinahl headings med operatorn OR, till exempel (MH “Intimate partner 

violence”) OR (MH “Domestic violence”) OR (MH “Battered women”). Detta genomfördes 

också med utvalda indexord för att fånga upp erfarenheter samt indexord för kontexten 

akutmottagning. Slutresultat söktes fram genom kombinationerna av indexord tillsammans, 

avgränsade av operatorn AND. För att få fram ytterligare relevanta artiklar kompletterades 

förfarandet med en fritextsökning under samma premisser som indexordsökningen. 

Sökningen med indexord gav ett sökresultat på 23 artiklar varav 20 abstrakt kunde läsas. Sex 

artiklar ansågs svara an mot studiens syfte och blev utvalda för genomläsning. 

Fritextsökningen gav ett resultat på 118 artiklar där samtliga abstrakt lästes och 10 artiklar 

valdes ut för genomläsning, sex av dessa var dubbletter från sökningen med indexord. Se 

bilaga A för samtliga sökord och resultat. I databasen Cinahl avgränsades slutsökningarna 

med; peer reviewed, engelsk text och publicerad från 2000-01-01 till 2016-12-31. 
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PubMed 

De indexord som identifierats i Cinahl Headings låg till underlag för sökningen i PubMed och 

söktes genom MeSH-databasen för att urskilja PubMeds indexord. Alla ord stämmer inte 

överens genom de olika databaserna och därför ändrades exempelvis Cinahls indexord ”Life 

experience” till ”Life Change Events” och ”Emergency Service” till ”Emergency service, 

Hospital” i PubMeds MeSH. För att finna ett närliggande begrepp till ”Patient attitudes” 

användes Karolinska institutets biblioteks (KIB, u.å) lista med exempel på begrepp som kan 

användas för upplevelser, erfarenheter och bemötande i de olika databaserna. I KIB:s lista 

(u.å) identifierades begreppet ”Attitude of Health personnel” som användes istället, för att 

sökningen skulle innefatta patientens erfarenheter av vårdpersonalens attityder. När 

nyckelorden från syftet fått databasens indexord utfördes första sökningen där begrepp som 

beskrev våld i nära relationer söktes med OR-operatorn för att bygga en första enhet av 

begrepp som var relaterade till varandra. Detsamma gjordes med de övriga begreppen som 

inbegrep erfarenheter och akutmottagning fram till det fanns tre enheter som sedan 

kombinerades med AND-operatorn för att få fram ett sökresultat. För att bredda sökningen, 

och få med de allra senaste artiklarna som ännu inte hunnit indexerats med indexord, gjordes 

även en fritextsökning med begrepp som var synonyma till nyckelorden som är framtagna ur 

syftet. Indexordsökningen gav ett resultat på 45 artiklar av vilka 42 hade abstrakt som lästes. 

Det resulterade i att tre artiklar blev utvalda för genomläsning, varav en var dubblett från 

tidigare sökningar. Den slutliga fritextsökningen gav 155 artiklar där 153 hade abstrakt 

tillgängliga som lästes. Av dessa valdes 15 ut för genomläsning, varav 10 var dubbletter från 

tidigare sökningar. Se bilaga B för samtliga sökord och resultat. I databasen PubMed 

avgränsades slutsökningarna utifrån engelsk text och att artiklarna skulle vara publicerade 

från 2000-01-01 fram till 2016-12-31. Artiklarna som valdes ut för genomläsning 

kontrollerades genom sökmotorn Ulrichsweb Global Serials Directory (SerialsSolutions, 

2016) för att se om tidskrifterna de var publicerade i var ”refereed”, en motsvarighet till peer 

reviewed, eftersom den avgränsningen inte kan göras direkt i databasen. Alla artiklar som 

gick vidare till genomläsning var refereed enligt Ulrichsweb. 

 

PsycINFO 

Sökningen i PsycINFO utgick från samma indexord som framkommit genom Cinahl headings 

som sedan söktes i PsycINFOs Thesaurus i syfte att hitta thesaurus-termer synonyma med 

indexorden men anpassade efter databasen. Det innebar att vissa indexord fick ändras, 

exempelvis ändrades “Battered women” till “Battered females” och “Patient attitudes” till 
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“Client attitudes”. Synonyma thesaurus-termer söktes tillsammans med operatorn OR och 

bildade då olika block. Dessa block söktes sedan tillsammans med operatorn AND för att få 

fram ett slutresultat. För att få fram ytterligare relevanta artiklar genomfördes en 

fritextsökning med relevanta sökord under samma premisser som sökningen med thesaurus-

termer. Indexorden gav ett slutresultat på 176 artiklar, alla med abstrakt att läsa, varav fyra 

valdes ut för genomläsning. Fritextsökningen resulterade i 113 sökresultat där alla resultat 

innehöll abstrakt. De sex artiklarna som blev utvalda för genomläsning var samtliga 

dubbletter från tidigare sökningar. Se bilaga C för samtliga sökord och resultat. I databasen 

PsycINFO avgränsades slutsökningarna med; peer reviewed, engelsk text och publicerad från 

2000-01-01 till 2016-12-31. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Från sökningarnas resultat valdes 44 artiklar ut för genomläsning. Flertalet av dessa var 

dubbletter vilket innebar att det sammanlagt lästes 21 artiklar i fulltext. Endast åtta bedömdes 

svara an mot studiens syfte och fick därför genomgå kvalitetsgranskning med hjälp av en 

granskningsmall. För de sex artiklar av kvalitativ karaktär användes en granskningsmall 

framtagen av Statens Beredning för Medicinsk och Social Utveckling, SBU (bilaga E). 

Mallen innehöll 21 frågor som täcker områdena syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat. I mallen fanns fyra olika svarsalternativ vilka var; “ja”, “nej”, “oklart” eller “ej 

tillämpligt”. “Oklart” innebär att artikeln inte innehåller någon information om frågan, medan 

“ej tillämpligt” innebär att frågan inte är väsentlig i relation till den vetenskapliga artikeln. 

Detta ledde till att frågor som besvarades med “ej tillämpligt” inte räknades med i 

summeringen av poängen och frågor som besvarats med “oklart” likställdes med ett “nej”. 

Det fanns inga uppgifter om vilket antal av de olika svarsalternativen som gav hög, medelhög 

respektive låg kvalitet. Innan granskningen genomfördes beslutades därför att artikeln erhöll 

hög kvalitet om summan av antal ”ja” översteg 85% av antalet frågor och kvaliteten för 

medelhög innebar att antal ”ja” låg mellan 70-85%. Låg kvalitet för artikeln ansågs ligga 

under 70%. Tre av artiklarna erhöll en summa över 85% och ansågs därför ha hög kvalitet och 

tre artiklar erhöll en summa mellan 70-80% och ansågs ha medelhög kvalitet. 

 

För de två artiklar med mixade metoder användes granskningsmallen Mixed Methods 

Appraisal Tool (MMAT, se bilaga F). I instruktionerna till MMAT beskrevs det att det först 

görs en bedömning av den kvalitativa delen av studien och därefter den kvantitativa delen. 

Frågorna varierar beroende på vilken sorts kvantitativ metod som använts i artikeln. Slutligen 
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granskades när och hur mixningen av metoderna utförts. Alltså besvarades frågor i tre 

sektioner som sedan omvandlades till antal ”ja” i procent för varje del, fyra av fyra ”ja” är lika 

med 100%, tre av fyra är lika med 75% och så vidare. Dock kunde den sammanlagda 

kvaliteten inte överstiga kvaliteten av den svagaste sektionen, vilket innebär att om en sektion 

fått 75% ”ja” och en annan fått 50% ”ja” blir den sammantagna kvaliteten 50%. Författarna 

gjorde en bedömning innan granskningen genomfördes att en artikel ansågs ha låg kvalitet om 

utfallet blev 50% eller lägre, medan medelhög kvalitet ansågs ligga mellan 51% och 75%, 

medan en artikel med hög kvalitet låg mellan 76% och 100%. En utav artiklarna med mixad 

metod bedömdes som hög kvalitet då svaret blev ”ja” på samtliga frågor i de olika 

sektionerna, vilket gav en sammanlagd hög kvalitet på 100%. Den andra artikeln med mixad 

metod bedömdes som låg kvalitet då svaren på frågorna i den kvantitativa sektionen innehöll 

samtliga ”nej” och den sammanlagda kvaliteten då sjönk till låg, trots att de övriga 

sektionerna innehöll samtliga ”ja”. 

 

Artiklarna granskades på var sitt håll av författarna och sedan diskuterades utfallet av 

artiklarnas kvalitet tillsammans. Samstämmighet rådde över vilka artiklar som ansågs ha hög, 

medelhög respektive låg kvalitet, vilket medförde att en artikel med mixad metod uteslöts på 

grund av låg kvalitet. Sammanlagt gick sex artiklar med kvalitativ metod och en artikel med 

mixad metod vidare för analys då de bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet. 

 

5.4 Dataanalys 

För att analysera insamlad data användes kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Lundman 

och Hällgren-Graneheim (2012), med visst stöd av Forsberg och Wengström (2016) för att 

analysera de kvantitativa resultaten i artikeln med mixad metod. Analysprocessen inleddes 

med att de utvalda artiklarnas resultat lästes igenom ett flertal gånger för att en helhetsbild av 

materialet skulle skapas. Därefter tog författarna enskilt ut meningsbärande enheter från 

materialet som ansågs stämma överens med syftet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). 

Meningsenheterna översattes därefter till svenska. Processen genomfördes på samma sätt med 

artikeln som var av mixad metod, där den kvantitativa delen av artikeln omvandlades till text 

som senare plockades ut i meningsbärande enheter (Forsberg & Wengström, 2016). Genom 

att ta ut de meningsbärande enheterna och placera in dessa i ett exceldokument, med koppling 

till respektive artikel och författare, blev materialet mer överskådligt för vidare bearbetning. 

Kondensering av meningsenheterna utfördes enskilt av författarna för att sedan kontrolleras 

av den andra för att bekräfta att den ursprungliga innebörden fortfarande fanns kvar. Därefter 
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kodade författarna enskilt de kondenserade meningsenheterna utefter deras innehåll. Koderna 

tilldelades olika färger för att gruppera koderna utefter deras likheter och olikheter. Koderna 

med likartat innehåll sammanfördes tillsammans av författarna till kategorier, vilka i sig 

måste vara unika då koderna inte ska kunna placeras i flera kategorier samtidigt (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2012). Exempel på meningsbärande enheter, kondenserade 

meningsenheter, koder och kategorier visas i nedanstående tabell. 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod  Kategori 

Sjuksköterskan uttryckte att kvinnan var 

dum som stannade hos mannen eftersom 

kvinnan var gravid 

Sjuksköterskan sa att kvinnan var dum 

som stannade hos mannen. 
Att bli 

skuldbelagd 
Vårdpersonalens 

attityder i mötet Empatisk vårdpersonal hjälpte kvinnorna i 

processen att återuppbygga en positiv 

självbild och självkänsla. 

Empatisk vårdpersonal hjälpte till att 

återuppbygga en positiv självbild och 

självkänsla. 
Att få empati 

Trots behandling av fysiska skador görs 

inget åt den bakomliggande problematiken 

till de fysiska skadorna och våldsproblemen 

kvarstår. Kvinnorna blir sedda, men inte 

hörda av vårdpersonalen. 

Bakomliggande problematik till fysiska 

skador uppmärksammades inte, 

kvinnorna blev sedda men inte hörda av 

vårdpersonalen. 

Att inte bli 

hörd 

Vårdpersonalens 

skiftande förmåga att 

se bortom det 

uppenbara 

En kvinna uppskattade att en sjuksköterska 

oroade sig för henne och berättade om 

tidigare fall av våld i nära relationer innan 

hon frågade om kvinnan var utsatt för våld. 

Det gav kvinnan mer mod att berätta om sin 

egen situation. 

Sjuksköterskan oroade sig för kvinnan 

och berättade om tidigare fall av våld i 

nära relationer innan hon frågade om 

kvinnan var utsatt för våld vilket gav 

mer mod att berätta. 

Att ges mod 

att berätta 

Kvinnorna ville också få information om hur 

de kunde anmäla händelsen till polisen, samt 

information om skyddade boenden, men 

hade inte fått det. 

Kvinnorna fick varken information om 

hur de kunde anmäla händelsen eller om 

skyddade boenden. 

Att inte få 

information Vårdpersonalens 

varierande förmåga att 

vidta åtgärder De flesta kvinnor uppgav att sjuksköterskan 

frågat om skadorna uppkommit till följd av 

våld. 

De flesta blev tillfrågade om 

skadeorsaken. 
Att bli frågad 

om våld 

 

 

6 Etiska aspekter 
Författarna har efter bästa förmåga översatt artiklar till svenska utan att förvränga den 

ursprungliga innebörden. All data har analyserats med ett objektivt förhållningssätt och 

presenterats med hänsyn till denna studies syfte utan att för den skull välja bort resultat som 
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inte passar in med författarnas förförståelse, som i denna studie har satts inom parentes. 

Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats i syfte att enbart få med data av god kvalitet. I 

samtliga utvalda artiklar framkommer det att de blivit granskade av en etisk kommitté i 

samband med andra etiska överväganden. Det beskrivs även i de flesta fall att det inte 

föreligger några intressekonflikter kopplat till artikeln. 

 

Båda författarna har tidigare arbetat som undersköterskor vid olika akutmottagningar och har 

därför en förförståelse om hur arbetet utförs där. Dock var båda överens om att de aldrig utfört 

vård till kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Däremot har en av författarna tidigare erfarit 

hur våld i nära relationer påverkar den utsatta, genom att själv stå utanför utan att kunna 

påverka situationen. Med anledning av det fanns en förförståelse ur kvinnans perspektiv 

fristående från sjukvårdens möte. I övrigt har båda författarna enbart haft en bild av att 

kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer inte söker vård i så stor utsträckning, dels 

genom medias förmedling, men även eftersom vi inte stött på någon kvinna under vår tid som 

undersköterskor på akutmottagning. 

 

7 Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva vilka erfarenheter kvinnor som blivit utsatta för våld 

i nära relationer har av mötet med vårdpersonal på akutmottagning. I artiklarnas resultat 

framkom det att kvinnorna upplevt både icke vårdande och vårdande möten med 

vårdpersonal. Resultatet blev indelat i tre kategorier baserat på kvinnornas erfarenheter: 

Vårdpersonalens attityder i mötet, Vårdpersonalens skiftande förmåga att se bortom det 

uppenbara och Vårdpersonalens varierande förmåga att vidta åtgärder. 

 

7.1 Vårdpersonalens attityder i mötet 

Kvinnornas besök på akutmottagningen präglades av vårdpersonal som uppfattades sakna 

omsorg, medkänsla och medmänsklighet i sin vård och detta bemötande innebar att de blev 

mer avvaktande med att söka vidare hjälp (Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). Ofta 

uppfattades även vården brista i stöd och empati samtidigt som personalens attityd upplevdes 

kall, likgiltig, oförskämd och stressad gentemot de våldsutsatta kvinnorna, vilket skadade 

deras självförtroende och känsla av välmående (Reisenhofer & Seibold, 2012; Wendt Mayer, 

2000; Yam, 2000). Förutom besvikelse över vårdpersonalens bristande empati beskrevs även 

den rutinmässiga, fysiska vården som avståndstagande vilket gjorde att kvinnorna kände sig 
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kränkta, utsatta och förlägna (Reisenhofer & Seibold, 2012). Detta avståndstagande 

förhållningssätt uttrycktes genom att vårdpersonalen upplevdes stressad och endast utförde 

den vård som krävdes i situationen, exempelvis att kontrollera vitalparametrar, rutinmässigt 

och utan att visa medmänsklighet (Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000). Det uttrycktes också 

upplevelser av att känna sig som en i mängden av slagna kvinnor och att vårdpersonalen 

endast ville behandla med minsta möjliga vård och sedan skicka hem kvinnorna (Wendt 

Mayer 2000; Yam, 2000). Några kvinnor beskriver känslor av ensamhet genom att förklara att 

det varken fanns interaktion eller känsla mellan dem och vårdpersonalen, samt att de blev 

lämnade ensamma i väntan på undersökning (Olive, under utgivning; Reisenhofer & Seibold, 

2012; Wendt Mayer, 2000; Yam, 2000). Utöver brist på empati i mötet med vården uppgav 

kvinnorna genomgående i artiklarna att de kände sig skuldbelagda av vårdspersonal 

(Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000, Wendt Mayer, 2000). Flera kvinnor menade att 

skuldbeläggandet utgick från att vårdpersonalen ansåg att kvinnorna hade möjlighet att lämna 

mannen, men självmant valde att stanna och på så sätt fick skylla sig själva för skadorna de 

orsakats (Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). En kvinna beskrev hur hon blivit kallad 

dum av en sjuksköterska för att hon stannade hos mannen när hon var gravid (Wendt Mayer, 

2000). Andra kvinnor uppfattade att vårdpersonalen stämplade kvinnorna som psykiskt sjuka 

och på så vis provocerat fram våldet (Reisenhofer & Seibold, 2012). I en del fall riktades inte 

personalens skuldbeläggande kommentarer direkt till kvinnorna utan överhördes vid 

diskussioner mellan personal, som ibland inte var insatta i deras vård, under behandling eller i 

korridoren. De nedlåtande kommentarerna handlade om att kvinnor lät sig utsättas för våld 

upprepade gånger (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2011; Reisenhofer & Seibold, 

2012; Wendt Mayer, 2000). Kvinnorna beskriver även situationer där vårdpersonal slutat 

lyssna till kvinnorna, misstrott dem för att vara ute efter starka läkemedel eller uttryckt att de 

inte var i behov av hjälp eller smärtlindring efter att de klargjort att de inte ville anmäla 

förövaren (Wendt Mayer, 2000). Den dömande, beskyllande och ömkande attityden från 

vårdpersonalen, efter att kvinnorna avslöjat våld, ökade även kvinnornas tvivel på sig själva 

genom att förstärka känslor av skam, skuld och värdelöshet, vilket i sin tur även försämrade 

kvinnornas självkänsla och självförtroende (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2013; 

Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). Vissa kvinnor upplevde att skam och brist på 

stödjande resurser utgjorde hinder för att berätta (Yam, 2000). Att bli beskylld av någon med 

auktoritet och makt över deras kropp väckte också tankar om att det var de själva som utlöst 

våldet. Det gav kvinnorna uppfattningen att vårdpersonalen försvarande deras våldsamma 

partner, samtidigt som kvinnorna började förminska och normalisera förövarens handlingar 
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(Reisenhofer & Seibold, 2012). Att redogöra för våldshändelsen upprepade gånger för flera ur 

personalen upplevdes påträngande (Catallo et al., 2013). Personalen upplevdes ibland också 

som påstridig med fokus på att enbart få kvinnan att anmäla förövaren, och trots att hon 

klargjort att hon inte ville upprätta en anmälan visade personalen ingen förståelse (Leppäkoski 

et al., 2011; Yam, 2000). Det beskrevs även att tid för eftertanke inte lämnades när 

vårdpersonalen ställde frågor, vilket gjorde att kvinnorna upplevde att de inte förstod vad som 

frågades efter eller kunde svara i den takt som vårdpersonalen begärde (Olive, under 

utgivning). Ibland upplevdes utfrågningen som överdrivna förhör innehållande frågor utifrån 

ett formulär som inte anpassades efter patienten (Leppäkoski et al., 2011; Yam, 2000). 

Effekten av påstridig och oförstående vårdpersonal blev att kvinnorna kände sig pressade till 

bevisinsamling och involvering av andra myndigheter trots att de inte ville anmäla (Catallo et 

al., 2013). 

 

I samexistens med kvinnornas utsagor av negativa erfarenheter fanns det flera exempel av 

positiva vårderfarenheter kopplade till medlidsamma vårdare och att känslomässig vård var 

viktig och uppskattades (Olive, under utgivning). Flera kvinnor berättade att vårdpersonalen 

hade en empatisk attityd (Leppäkoski et al., 2011) och beskrev dem som vänliga, sympatiska, 

omtänksamma, hjälpsamma och fördomsfria (Leppäkoski et al., 2011; Olive, under utgivning; 

Wendt Mayer, 2000). Många kvinnor betonade också vikten av att få empatiskt stöd av 

vårdpersonal vilket fick dem att kunna återskapa en positiv självbild och stärka deras 

självkänsla och känsla av säkerhet (Reisenhofer & Seibold, 2012). Detta kunde handla om att 

bli behandlad objektivt eller att personalen tog hänsyn till kvinnans vilja (Leppäkoski et al., 

2011). När det framkom för vårdpersonalen att kvinnornas skador uppstått på grund av våld 

var de uppmuntrande och stöttande i att få kvinnan att berätta vidare om orsaken till skadorna 

samtidgt som de också uppmuntrade kvinnorna att anmäla brottet till polisen (Leppäkoski et 

al., 2011; Yam, 2000). Vårdpersonalen tog sig tid även för patienten, vilket upplevdes viktigt 

i en krissituation, och fick kvinnorna att förstå att de var värda behandling (Olive, under 

utgivning; Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att vårdpersonal på akutmottagning i många fall 

uppvisat negativa attityder mot kvinnorna. Det fanns erfarenheter av att vårdpersonalen var 

beskyllande, icke-empatiska, påträngande och påstridiga, vilket skadade kvinnornas 

självkänsla, förstärkte känslor av skam och skuld och fick dem att normalisera våldet de 

utsatts för. Samtidigt uttryckte kvinnorna även att vårdpersonalen uppvisat positiva attityder 
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kopplat till medlidsamma och stöttande vårdare, att de var vänliga, uppmuntrande, 

bekräftande och omtänksamma. Detta förstärkte kvinnornas självkänsla och fick dem att 

känna sig viktiga. 

 

7.2 Vårdpersonalens skiftande förmåga att se bortom det uppenbara 

I samband med medicinsk vård av de fysiska skadorna fanns det upplevelser av icke tillsedda 

vårdbehov och att förståelse saknades. Det fanns dock upplevelser av att vårdpersonalen 

lyssnade på vad kvinnorna sa, men utan att reagera på deras situation, när de berättade om 

våldet. Det gav flera kvinnor en känsla av att orsaken till deras fysiska skador inte 

uppmärksammades, alltså att de blev sedda men inte hörda (Olive, under utgivning; 

Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). En del kvinnor beskrev även att de var för rädda 

för att berätta om, eller att vårdpersonal på akutmottagning skulle upptäcka, att de blivit 

utsatta för våld (Catallo et al., 2013; Yam, 2000). Några kvinnor blev frågade om våld 

samtidigt som deras partner var närvarande, vilket resulterade i att de ljög för vårdpersonalen 

(Bacchus, Mezey & Bewley, 2003). Ibland upplevdes det som att vårdpersonalen helt saknade 

förståelse för kvinnornas rädsla och vilken risk det kan innebära för kvinnan att berätta om 

våldet (Yam, 2000). Vårdpersonalen upplevdes även sakna förståelse för innebörden av 

kvinnornas våldsamma situation och att förövaren inte alltid varit våldsam (Wendt Mayer, 

2000; Yam, 2000). 

 

Vissa kvinnor upplevde det dock som att personalen förstod deras situation. Det framkommer 

i möten där sjuksköterskan berättat om tidigare situationer av våld i nära relationer, eller 

förklarade att våld inte är acceptabelt i ett förhållande, istället för att fråga kvinnorna direkt 

om de var utsatta för våld (Leppäkoski et al., 2011). Detta gav en del kvinnor mod att berätta 

om sin egen situation eller fick dem att förstå att de kan vara offer för våld i nära relationer 

(Reisenhofer & Seibold, 2012; Yam, 2000). När personalen bekräftade kvinnornas oro, och 

behandlade dem med respekt kunde en del kvinnor övervinna sin rädsla, vilket ökade 

förtroendet för personalen, och detta underlättade för kvinnorna att berätta om sin situation 

(Catallo et al., 2013). En del kvinnor uttryckte att vårdpersonalen fick dem att känna sig lika 

viktiga som andra patienter på akutmottagningen, exempelvis genom att de fick förklarat för 

sig att de inte slösade med vårdpersonalens tid (Leppäkoski et al., 2011; Olive, under 

utgivning). 
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Sammantaget visar resultatet att vårdpersonal kunde ha svårt att se bortom kvinnornas fysiska 

skador och att de inte på egen hand kunde förstå kvinnornas situationer och behov kopplade 

till dessa. Vissa kvinnor beskriver dock att vårdpersonalen kunnat förstå att skadorna 

uppkommit till följd av våld och kunnat ta hänsyn till kvinnornas behov i samband med det. 

 

7.3 Vårdpersonalens varierande förmåga att vidta åtgärder 

Trots att en del kvinnor haft möjligheten att berätta om våldet på akutmottagningen, upplevde 

de att vårdpersonalen inte vidtog några åtgärder för att de skulle känna sig trygga vid 

misstanke om våld eller efter att de berättat om sin situation (Leppäkoski et al., 2011; Yam, 

2000). Flera kvinnor uppgav att de inte ens blev tillfrågade om de blivit utsatta för våld. De 

flesta fick inte heller någon kontaktinformation till kvinnojourer eller information om vart de 

kan vända sig för vidare hjälp. De fick inte heller råd, varken muntligt eller skriftligt, om hur 

de kan lämna ett våldsamt förhållande på bästa sätt, hur de kan anmäla våldshändelsen eller 

hur de kan hantera nya våldsamma situationer. Kvinnorna var också oroliga för sina barn men 

blev inte tillfrågade om de behövde träffa socialtjänst (Bacchus et al., 2003; Leppäkoski et al., 

2011; Wendt Mayer, 2000). Det finns exempel på att kvinnorna inte fått råd om eftervård och 

i flera fall uteblev också den nödvändiga smärtlindringen (Leppäkoski et al., 2011). Utöver 

brist på konkreta åtgärder som att bli tillfrågad om våld eller få information och råd upplevde 

flera kvinnor bristande handlingar i form av att de inte blev erbjudna att stanna på 

akutmottagningen över natten efter att de blivit utsatta för våld. Andra kvinnor beskrev bristen 

på avskildhet, då de fick vänta i väntrummet, som besvärande (Leppäkoski et al., 2011) och 

vid ett tillfälle gick den undersökande sjuksköterskan ut ur rummet, istället för att ingripa 

direkt, när kvinnans partner blev verbalt hotfull (Bacchus et al., 2003).  
 

De flesta kvinnorna uppgav dock att de blivit tillfrågade om de utsatts för misshandel 

(Bacchus et al., 2003; Leppäkoski et al., 2011; Wendt Mayer, 2000). Några kvinnor berättade 

om sin situation spontant, utan att bli tillfrågade (Bacchus et al. 2003). Flera kvinnor blev 

tillfrågade om deras barns säkerhet hemma (Leppäkoski et al. 2011) och vissa kvinnor fick 

information och råd om hur de kan lämna ett våldsamt förhållande eller hur de kontaktar 

kvinnojour (Wendt Mayer, 2000). Även om det finns delade uppgifter om att kvinnorna blivit 

tillfrågade, eller inte tillfrågade, om de blivit utsatta för våld var kvinnorna överens om att det 

var en viktig åtgärd i omvårdnaden att få möjlighet att prata om parrelaterat våld på 

akutmottagningen (Reisenhofer & Seibold, 2012). Flera kvinnor beskrev positiva erfarenheter 

kopplade till god medicinsk rutinvård vilket kunde visa sig genom att kvinnorna erbjöds 
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smärtlindring när de hade ont eller att deras skador undersökts omsorgsfullt, grundligt och 

försiktigt (Leppäkoski et al., 2011; Olive, under utgivning; Yam, 2000). Vårdpersonalen 

upplevdes även utföra åtgärder som ökade kvinnornas känsla av trygghet, exempelvis att de 

fick träffa vårdpersonal i enrum, att de blev erbjuden ett enskilt rum på akutmottagningen 

eller att få vila i en miljö de kände sig skyddade i (Leppäkoski et al., 2011). En skyddad miljö 

beskrevs genom att vårdpersonalen såg till att vakter placerades utanför rummet vid ett 

tillfälle då en misshandel inträffat under ett besök på akutmottagning. Vårdpersonal fick vid 

ett par tillfällen tillkalla polis som grep kvinnornas våldsamma partner (Wendt Mayer, 2000). 

Kvinnorna upplevde, förutom dessa åtgärder, att samarbetet mellan vårdgivare, personal på 

akutmottagningen, polisen och kvinnojour, fungerade tillfredsställande, hade kvinnans bästa i 

fokus och att kvinnorna kände sig väl bemötta. Det ges också exempel på positiva upplevelser 

av gemensamma samtal med sjuksköterskor och krispersonal (Leppäkoski et al., 2011; Wendt 

Mayer, 2000). 
 

Sammanfattat berättar kvinnorna om flera fall där vårdpersonal har haft en god förmåga att 

vidta åtgärder för att stötta kvinnan i hennes situation, exempelvis genom att ringa polis eller 

att ge råd och information. Samarbetet mellan olika aktörer i kvinnornas omvårdnad 

upplevdes också väl fungerande. I samband med dessa positiva erfarenheter beskriver även en 

del kvinnor att vårdpersonalen inte vidtagit några åtgärder i syfte att förbättra kvinnornas 

situation, och att de i många fall blev utan råd och stöd för hur de kan få vidare hjälp. 

 

8 Metoddiskussion 

8.1 Urval 

Inklusionskriterierna för studien användes som utgångspunkt för att avgränsa sökningarna i 

databaserna (Forsberg & Wengström, 2016). Urvalet av artiklar gjordes till en början utifrån 

studier publicerade de senaste 10 åren. Dock blev sökresultatet av artiklar inte tillräckligt och 

sökningen utökades till att istället inkludera artiklar publicerade från år 2000, vilket kan ha 

påverkat artiklarnas aktualitet (Kristensson, 2012). Utöver artiklar som inkluderats har 

författarna även funnit två artiklar som var relevanta, i förhållande till syftet, via manuella 

sökningar. De exkluderades på grund av att de var publicerade år 1994 och 1996. Hade de 

istället inkluderats finns det en möjlighet att de hade kunnat tillföra något och resultatet på så 

vis påverkats. Sökningen begränsades även till att enbart inkludera artiklar publicerade på 

engelska eftersom det är ett språk båda författarna behärskar. Det kan ha påverkat resultatet 
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eftersom artiklar på andra språk, som även de svarar an mot studiens syfte, kan ha 

exkluderats. Möjligtvis hade avgränsningarna kunnat utökas till språk närbesläktade till det 

svenska språket, exempelvis norska eller danska. Däremot anses inte resultatet påverkats i 

någon större utsträckning eftersom de flesta forskare vill nå en bredare publik och därför 

väljer att publicera sina verk på engelska (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Artiklarna har översatts efter författarnas bästa förmåga utan att medvetet tolka innehållet, 

dock anser författarna att det alltid ingår en viss mån av tolkning vid översättning av texter. 

För att undvika en för högt tolkande nivå har därför olika lexikonverktyg använts som stöd 

vid översättning, bland annat det webbaserade översättningsverktyget Google translate. Detta 

i syfte att minimera att översättningen skulle påverka resultatet. I databaserna finns även en 

möjlighet att begränsa sökningarna utefter om de finns tillgängliga i fulltext. Detta bestämde 

författarna tidigt i forskningsprocessen inte skulle användas för att inte gå miste om relevant 

forskning på ämnet (Friberg, 2012). Dock fanns alla relevanta artiklar som fulltext, vilket 

innebar att ingen behövde fjärrlånas. Artiklarna har inte avgränsats efter geografiskt område, 

vilket finns som avgränsningsalternativ i databaserna. Artiklarnas studier är genomförda i 

Storbritannien, Canada, Finland, Australien och USA. Författarna ansåg att detta bidrog till ett 

djup av hur mötet med vårdpersonal uppfattas av denna patientgrupp eftersom artiklarnas 

resultat överensstämmer med varandra. Däremot kan överförbarheten diskuteras eftersom 

ländernas samhällsstrukturer och sjukvårdssystem inte överensstämmer helt med hur det ser 

ut i Sverige. Författarna är medvetna om att det på en akutmottagning utomlands kan arbeta 

andra professioner än vad det gör på en akutmottagning i Sverige, vilket kan påverka 

överförbarheten kopplat till begreppet vårdpersonal. Författarna anser dock att ländernas 

kultur inte skiljer sig avsevärt mot den svenska vilket gör att artiklarnas resultat har möjlighet 

att både vara tillämpbara samt överförbara till liknande kontext i Sverige. Studiens resultat 

och kontext anser författarna vara så väl beskrivet att läsaren själv har möjlighet att avgöra i 

vilken utsträckning överförbarhet råder (Polit & Beck, 2016). 

 

Utöver de avgränsningsmöjligheter som finns i databaserna har författarna även utfört en 

manuell filtrering för att enbart finna artiklar som svarar an mot syftet. Forskningsområdet till 

studien gjorde att författarna valde att enbart inkludera kvinnor som blir utsatta för våld i 

olikkönade relationer och genom det exkludera våld i samkönade parrelationer och män som 

blivit utsatta för våld. Detta bland annat för att det inte finns tillräckligt med tidigare 

forskning på dessa grupper, men även då de kan vara utsatta på flera sätt. Med det menar 
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författarna att det i samhället kan finnas fördomar mot dessa grupper som kan göra det svårt 

att avgöra om erfarenheterna av mötet berott på vårdpersonalens attityd gentemot den givna 

situationen eller till följd av fördomar mot patienternas sätt att leva. 

 

Under den första gallringen lästes alla abstrakt och titlar gemensamt av båda författarna och 

ingen artikel uteslöts endast till följd av att titeln inte överensstämde med syftet för 

undersökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Dock fanns det inte abstrakt knutet till alla 

artiklar i sökresultatet och de få artiklar som endast fanns via fjärrlån, och som inte hade en 

titel som överensstämde mot valt syfte, beslutades att exkluderas då det inte ansågs aktuellt att 

betala för en studie som med stor sannolikhet skulle komma att förkastas. Efter samtliga 

sökningar var det endast sju artiklar vars abstrakt inte kunde läsas. Författarna är medvetna 

om att detta kan ha haft en negativ inverkan på resultatet, men eftersom bortfallet var 

minimalt med hänsyn till antal artiklar i sökresultaten anses påverkan vara försumbar. I en del 

fall var det svårt att urskilja om det varit en läkare, sjuksköterska eller undersköterska som 

beskrivits i studierna, eftersom kvinnorna ofta inte kunnat ange vilken profession 

vårdpersonalen har haft. Författarna anser dock att förhållningssättet gentemot kvinnan inte 

bör skiljas åt beroende på vilken profession personalen har. Detta resulterade i att författarna 

valde att inkludera alla förhållningssätt som kvinnorna beskrev och därför ändrades syftet till 

att beskriva kvinnornas erfarenheter av mötet med vårdpersonal istället för enbart 

sjuksköterskor. Hade studien däremot utgått från sjuksköterskornas perspektiv hade inte 

denna ändring av syftet kunnat göras. Eftersom urvalet av artiklar redan gjorts genomfördes 

en ny ämnesordsökning i Cinahl och PubMed som var likadan som den tidigare med 

undantaget att (MH ”Nurse-Patient Relations”) ändrades till (MH ”Professional-Patient 

Relations”) för att återspegla ordet vårdpersonal i det nya syftet. Sökningen gav inga resultat 

som inte framkommit i tidigare sökningar och därför ansåg författarna att ändringen av syfte 

inte påverkat sökningsförfarandet i nämnvärd utsträckning. 

 

8.2 Litteratursökning 

För att finna lämpligt underlag söktes artiklar i tre olika databaser, alla med inriktning mot 

omvårdnad, vilket stärker trovärdigheten (Henricsson, 2012). I syfte att hålla en systematik i 

databassökningen har samma sökord och förfaringssätt använts i alla databaser, med undantag 

där indexorden inte stämde överens genom databaserna, samt i PubMed där trunkering 

uteslöts i fritextsökningen. Detta eftersom trunkering i PubMed stänger av den så kallade 

”mappningen” och enbart ger träff på de ord som inleds med den trunkerade ordstammen. 
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Sökord som inte trunkeras ”mappas” automatiskt i PubMed till både indexord och fritext 

(Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet, 2014). Genom att hålla sig till liknande 

sökningsförfaranden i de olika databaserna ökar säkerheten i att sökningarna ger liknande 

resultat, även om de utförs enskilt av författarna och vid andra tillfällen, vilket också ger ökad 

möjlighet till replikerbarhet (Polit & Beck, 2016). Författarna utförde en första gallring 

baserat på artiklarnas titlar och abstrakt. Endast de abstrakt och titlar båda författarna var 

överens om inte lämpade sig mot syftet gallrades bort och de artiklar som endast en av 

författarna ansåg ha relevans gick ändå vidare för genomläsning (Kristensson, 2014). De 

artiklar som valdes ut för genomläsning granskade författarna var för sig för att sedan 

diskutera innehåll och giltighet mot studiens syfte gemensamt. Även detta gjordes för att 

säkerställa så att ingen artikel exkluderats på grund av att innehållet inte var begripligt för den 

författaren som granskat artikeln (Kristensson, 2014). 

 

Utifrån de sökord som ansågs lämpligast att använda för att belysa problemområdet gav 

sökningen även flera artiklar som fokuserade på vårdpersonalens uppfattning av att vårda 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer, samt barns erfarenheter av att leva i ett 

våldsamt hem och vilken påverkan det resulterat i. Artiklar med barnens perspektiv hade 

kunnat undvikas om avgränsning efter åldersgrupp gjorts i databasen. Dock ansåg författarna 

att det hade exkluderat artiklar med relevans eftersom det inte gick att begränsa från 15 år, 

vilket har varit studiens utgångspunkt. Författarna har inte heller valt att begränsa sökningen 

till enbart kvalitativa artiklar eftersom det bedömdes att all forskning på området skulle vara 

tillgänglig för att ge en djupare förståelse för ämnet (Axelsson, 2012). Dock föll det sig inte 

att någon kvantitativ artikel inkluderades i studien eftersom de kvantitativa artiklar som fanns 

oftast beskrev prevalensen av våld i nära relationer, vilket inte har relevans gentemot syftet. 

 

Utöver de irrelevanta artiklar som kom med i slutsökningarna ansåg författarna att 

sökstrategin var tillräckligt utarbetad eftersom det inte gavs för omfattande material 

(Kristensson, 2014). Författarna anser även att det funnits en god systematik i sökningen 

genom att flera relevanta artiklar ständigt återkom i sökresultaten i de olika databaserna. 

Författarna menar att det visar på en god genomsökning av den aktuella forskning som finns 

på området. En aspekt som kan ha påverkat sökningsförfarandet är tidsbegränsningen för 

arbetet. Hade det funnits mer tid för sökningen hade möjligtvis fler artiklar blivit funna och 

inkluderats och på så sätt kunnat påverka studiens resultat (Axelsson, 2012). 
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8.3 Kvalitetsgranskning av artiklar 

Författarna diskuterade först om granskningen av de kvalitativa artiklarna skulle ske utefter de 

granskningsfrågor som finns beskrivna i kurslitteratur men beslutade att de frågorna var för 

öppna och att det blev större risk att mer av författarnas egen värdering hade kunnat påverka 

resultatet av kvalitetsgranskningen. Istället beslutades det att granskningen skulle utföras 

utefter en mall för kvalitativa metoder framtagen av SBU (bilaga E) eftersom den var 

lättillgänglig och rekommenderades från universitetet. Den var också lättare att förstå jämfört 

med andra mallar som övervägts av författarna och gav ett resultat som på ett enkelt sätt 

kunde läsas av. Vid granskningen av artiklarna utfördes en form av triangulering eftersom 

kvalitetsgranskningen först utfördes enskilt och därefter diskuterades utfallet gemensamt. På 

så sätt fastställdes ett slutresultat med båda författarnas tidigare bedömning som underlag 

(Polit & Beck, 2016). Dock bör det tilläggas att artiklarnas bedömda kvalitet kan ha påverkats 

eftersom det inte tydligt står beskrivet hur många poäng som motsvarar hög, respektive låg 

kvalitetet och därför fick kvalitetsnivåerna bestämmas av författarna. Genom författarnas 

oerfarenhet fastställdes därför relativt höga kvalitetsnivåer i kvalitetsgranskningen för att 

undvika att artiklar med låg kvalitet blev inkluderade, vilket i sig kan påverka studiens 

trovärdighet positivt. Författarna är medvetna om att den bedömda kvaliteten av de kvalitativa 

artiklarna skulle kunnat bli annorlunda om en annan granskningsmall med förutbestämda 

kvalitetsnivåer använts. 

 

För artiklarna med mixade metoder användes granskningsmallen MMAT (bilaga F), som är 

under utveckling, men rekommenderas fram till det finns ett färdigt etablerat 

kvalitetsgranskningsverktyg (Borglin, 2012). Författarna är medvetna om att det på så sätt inte 

helt går att garantera kvaliteten hos de mixade artiklarna. Dock rekommenderas mallen i 

litteratur, finns lättillgänglig och på många sätt liknar övriga mallar som finns till kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Därför bedömer författarna att resultatet av kvalitetsgranskningen 

med MMAT var tillförlitlig. Denna mall valdes framför andra mallar, som granskar 

kvalitativa och kvantitativa metoder var för sig, då denna mall även får med frågor om 

dataintegrering av metoderna. På så sätt erbjuder denna mall en helhetsgranskning som andra 

mallar inte erbjuder och det hade inneburit att själva mixningen hade fått värderats av 

författarna själva utan tydliga riktlinjer för hur det skulle ha gått till. 

 

De artiklar som bedömdes vara av hög och medelhög kvalitet valdes att inkluderas i studien. 

Författarna anser att eftersom de har fastställt relativt höga gränser för de olika 
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kvalitetsnivåerna påverkar inte beslutet att inkludera artiklar av medelhög kvalitet studiens 

trovärdighet. 

 

8.4 Dataanalys 

Analysen genomfördes huvudsakligen inspirerad av Lundman och Hällgren-Granheim 

(2012). Då denna ansågs bristande i att förklara hur kvantitativa resultat kan användas i en 

kvalitativ innehållsanalys behövde författarna komplettera med Forsberg och Wengström 

(2016) angående detta. Författarna inser att detta kan ha påverkat analysen eftersom två olika 

källor använts och då olika beskrivningar av dataanalysen omedvetet kan ha blandats. Dock 

skiljer sig inte metoderna nämnvärt i litteraturen vilket gör att författarna bedömer påverkan 

av att ha använt två källor som minimal. Författarna är medvetna om att analys av material 

som redan bearbetats av originalförfattaren kan innebära att delar av respondenternas utsagor 

går förlorad. Detta eftersom författarna inte kan garantera att all insamlad data presenterats i 

artiklarna (Axelsson, 2012). Båda författarna läste igenom allt material flera gånger för att öka 

förståelsen för innebörden. Därefter togs meningsbärande enheter ut enskilt från samtliga 

artiklar för att sedan jämföras. Författarna anser att det ökar trovärdigheten genom att inget 

material exkluderats på grund av en enskild författares beslut. Även kondensering och 

kodning av meningsenheter utfördes enskilt för att sedan bearbetas tillsammans i syfte att 

kontrollera så att den ursprungliga innebörden bibehållits (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2012). 

 

I analysprocessen har författarna flera gånger bearbetat meningsenheter, koder och kategorier 

för att kontrollera att meningsenheterna fått en rättvisande kod, samt att de varit uteslutande 

och endast gått in under en kategori. Detta har inneburit att en del meningsenheter har fått 

delats upp efter hand i mindre delar eftersom vissa innehöll flera innebörder inom samma 

meningsenhet (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2012). Samtidigt har en del meningsenheter 

efterhand exkluderats på grund av att författarna insett att de inte svarar an mot syftet, utan 

istället beskrivit kvinnors önskningar om hur vården skulle vara. Till en början inkluderades 

dessa då det likställdes att en uttryckt önskan innebar att kvinnorna inte fått den vården. 

Författarna insåg efterhand att ett sådant antagande innehöll en högre nivå av tolkning än vad 

som avsågs att presenteras. Därför valdes dessa meningsenheter bort efterhand som det 

analyserade materialet bearbetades. Efter genomförd analys lästes resultatet igenom av två 

medstudenter och en handledare för att ytterligare säkerställa att resultatet grundats på data 

och inte antaganden av författarna, samt att det kontrollerades att kategoriserad data inte hade 
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möjlighet att ingå i flera kategorier samtidigt, vilket stärker trovärdigheten (Kristensson, 

2014). 

 

Författarnas förförståelse kring ämnet har diskuterats genomgående under arbetsprocessen, 

dels författarna emellan, men även med utomstående personer i syfte att medvetandegöra den. 

Endast en av författarna har privata erfarenheter av att vara närstående till en utsatt och på så 

vis har den andra författaren haft möjlighet att kunna kontrollera att minimalt med personlig 

förförståelse påverkat arbetet. Författarna har valt att sätta sin förförståelse åt sidan vad det 

gäller tolkningar av och diskussioner kring insamlad data. Istället lyfts resultatet fram med 

hänsyn till det perspektiv som finns beskrivet i den teoretiska referensramen, den caritativa 

vårdteorin. Däremot kan inte författarna utesluta att personlig förförståelse påverkat analysen, 

resultatet och resultatdiskussionen på något sätt (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

9 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer har skilda 

erfarenheter av mötet med vårdpersonal på akutmottagning. Huvuddelen av kvinnorna har 

dock erfarenheter av möten som inte varit vårdande. Detta har ofta berott på vårdpersonalens 

attityder, oförmåga att se bortom patientens uppenbara skador och uteblivna 

omvårdnadsåtgärder. 

 

Många kvinnor var överens om att de blivit beskyllda av vårdpersonalen för våldet eller för 

att stanna kvar i ett våldsamt förhållande. Den beskyllande attityden från vårdpersonalen fick 

effekten att kvinnorna kände skam och skuld och deras självkänsla skadades vilket många 

gånger ledde till att kvinnorna normaliserade våldet. Då kvinnorna redan upplever ett lidande 

i sin våldsamma livssituation är det sjukvårdens uppgift att lindra detta lidande. En 

beskyllande attityd med skadlig effekt på kvinnors självkänsla förstärker istället det lidande 

som redan finns, samtidigt som det uppstår en helt ny form av lidande, vårdlidandet. Medan 

en människa kan hitta en mening i lidandet som uppstår av situationer i livet, eller av 

sjukdom, är vårdlidandet ett helt onödigt lidande som i en vårdsituation med alla medel ska 

försöka att elimineras (Eriksson, 1994). För en människa som redan är utsatt kan det vara 

förödande att utsättas för ett sådant icke vårdande bemötande som signalerar att hen inte är 

värd vårdandet. Under studiens gång har författarna försökt att tänka objektivt på kvinnornas 

upplevda erfarenheter. Det har resulterat i tankar om frustration hos vårdpersonalen kan ligga 

till grund för den beskyllande attityden gentemot kvinnans situation. Att frustration hos 
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vårdpersonalen kan uppkomma i samband med att vårda en våldsutsatt kvinna styrks av 

tidigare forskning som visar att vårdpersonal är frustrerade över att kvinnor inte lämnar den 

våldsamma partnern eller väljer att gå tillbaka till ett våldsamt förhållande (Goldblatt, 2009; 

Robinsson, 2010). Vidare visar det sig att frustrationen kan vara grundad i ett slags 

känslomässigt engagemang där vårdpersonalen får svårt att skilja patientens känslor från sina 

egna. Därför kan denna frustration även leda till vidare känslor av ilska, ytterligare frustration 

och meningslöshet där vårdpersonalen känner att deras åtgärder inte har någon betydelse då 

resultatet ändå blir att kvinnan stannar kvar i det våldsamma förhållandet (Goldblatt, 2009). 

På så sätt kan det skapas en känslomässig distans från vårdpersonal till deras arbete, och kan 

också leda till passivitet, vilket författarna tror kan uppfattas som icke-empatiskt och 

avståndstagande attityder ur de våldsutsatta kvinnornas perspektiv. En passivitet från 

vårdpersonalens sida, till följd av känslan att ens åtgärder inte har någon betydelse för 

resultatet, tror författarna kan uppfattas av de våldsutsatta kvinnorna som att vårdpersonalen 

inte gör något åt deras problem. 

 

I resultatet har det framgått att empatisk vård har varit frånvarande och den fysiska vården har 

ofta givits med en avståndstagande attityd. Det har även framkommit att omvårdnad och 

frågor inte anpassats efter patienten. Dahlberg och Segesten (2010) menar att när vården 

organiseras i förväg med bestämda handlingsplaner ges mindre utrymme för vård anpassad 

efter patienten och individuella behov blir svårare att tillgodose. På så sätt blir det personliga 

mötet mellan vårdare och patient lidande och en vårdrelation, som i sin tur ligger till grund för 

en vårdande gemenskap, blir svårare att ingå. Ansvaret för vårdrelationen ligger alltid på 

vårdgivaren (Dahlberg & Segesten, 2010). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) menar dock 

att en inbjudan till en vårdande gemenskap måste svaras an från den andra parten. Det kan 

innebära att de våldsutsatta kvinnorna också måste synliggöra sitt problem och berätta för 

vårdpersonalen om sin situation. Flera kvinnor beskriver dock sin ovilja att berätta om våld på 

akutmottagning, vanligast till följd av rädsla. Denna rädsla skapar då ytterligare ett hinder för 

kvinnan och vårdpersonal att mötas i en vårdande relation och i förlängningen ingå i en 

vårdande gemenskap. 

 

Trots att vissa kvinnor visar en ovilja att berätta om våld för vårdpersonal visar vårt resultat 

att de flesta är överens om vikten av att få prata om våld och att få råd och information. Detta 

stöds även av tidigare forskning som betonar vikten av att information och stöd behöver 

finnas tillgänglig även för kvinnor som inte är beredda att avslöja sin situation eftersom det 
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annars finns en risk att de blir utan den hjälp de behöver (Chang et al., 2005). I samband med 

detta har författarna diskuterat vikten av att vårdpersonalen ser bortom kvinnans fysiska 

skador och inte behöver få det spontant berättat av kvinnan att hon är utsatt för partnervåld. 

Många sjuksköterskor känner sig dåligt förberedda för att på egen hand tidigt kunna upptäcka 

kvinnor som blivit utsatta för partnerrelaterat våld. Sannolikheten att en sjuksköterska frågar 

om våld är sex gånger större om hen känner sig tillräckligt förberedd (Sundborg, Saleh-

Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Det visar att det krävs kunskap hos vårdpersonal för att 

utveckla en klinisk blick som kan användas för att tidigt upptäcka kvinnor som blivit utsatta 

för våld. Den kliniska blicken kan vara av ren professionell karaktär som kan avgöra 

skillnader i kvinnans kroppsspråk och sätt att svara på frågor, och på så sätt leda till upptäckt. 

För att inledningsvis kunna arbeta kring frågan om upptäckt av våld innan kvinnan kan 

erbjudas den vård hon behöver, kan vårdpersonalen istället använda sig av ett förhållningssätt 

grundat i kärlek och ömhet som i sin tur kan leda till ett villkorslöst vårdande. Ett villkorslöst 

vårdande grundar sig enligt Lindström, Lindholm-Nyström och Zetterlund (2014) i det 

grundläggande motivet till allt vårdande och utgår från caritas, kärlek och ömhet. 

 

I resultatet framkom det även att en del kvinnor upplevt tillfredsställande bemötande av 

vårdpersonal på akutmottagning. Det visade sig genom att vårdpersonalen upplevdes som 

hjälpsamma och medlidande med en attityd som var empatisk och förstående. Patienten söker 

en vårdare som är närvarande tillsammans med patienten och bekräftar lidandet. Ett obekräftat 

lidande kan innebära att patienten ger upp och inte fortsätter kampen mot det som skapar 

lidande (Eriksson, 1994). Empatisk vårdpersonal har en bra möjlighet att få ett positivt 

gensvar på inbjudan till en vårdande gemenskap med patienten som i sin tur innebär en ökad 

delaktighet. Delaktighet i en vårdrelation kan innebära att patienten blir engagerad i sitt eget 

liv, samt att känna att någon annan är det (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Delaktighet 

kan därmed kopplas till känslan av att någon är engagerad i ens liv och att vårdpersonalen 

både ser och hör kvinnan i en djupare bemärkelse. Patientens delaktighet är därför viktig, och 

det är viktigt att patienten själv ska kunna hitta ett sätt att leva som stärker välbefinnandet på 

lång sikt. Det kan innebära att få fortsatt stöd och råd från andra ställen, vilka vårdpersonal på 

akutmottagning kan etablera kontakt till. Det kan också innebära att vårdpersonalen ger 

konkreta råd som ger kvinnan möjlighet att själv ta ansvar för sin fortsatta hälsa och 

välbefinnande. En sådan delaktighet kan ge en känsla av att patienten känner sig sedd och 

lyssnad på (Dahlberg & Segesten, 2010). Arman och Rehnsfeldt (2007) menar att en god 

vårdupplevelse kan kopplas till att vårdpersonalen ger det “lilla extra” till patienten. Detta 
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“lilla extra” kan innebära att patienten upplever att hon blir sedd av sin vårdgivare som en 

människa i sin djupaste mening. En handling eller åtgärd som blir utförd i den uppenbara 

rollen som vårdgivare, eller utförd enligt en förutbestämd handlingsplan, kan uppfattas som 

opersonlig och avståndstagande och på så sätt icke vårdande, även om handlingen utförts med 

goda intentioner att vårda (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Att som vårdpersonal inte kunna se 

till kvinnans bakomliggande problem vid vårdbesöket kopplar författarna till en form av 

utebliven vård som kan uppstå till följd av att medvetet blunda för det uppenbara, men 

rimligtvis oftast av en oförmåga att se bortom problemet. Det kan därför krävas att 

vårdpersonal ger det “lilla extra” inom ramen för en vårdrelation för att övergå från någon 

som vårdar, till någon som är delaktig och engagerad i patientens liv. Enligt Wiklund Gustin 

och Lindwall (2012) kan detta bidra till att lösa upp icke vårdande situationer och lindra 

patientens lidande. 

 

9.1 Slutsats 

Resultatet av denna studie har gett kunskaper om våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet 

med vårdpersonal på akutmottagning. Det är ett problem att många kvinnor som söker vård 

efter att blivit utsatta för våld upplever ett bristande bemötande av vårdpersonal. Om 

vårdpersonal ska kunna ge ett gott bemötande krävs utbildning och kunskap kring våldsutsatta 

kvinnors situation och vilka behov dessa kvinnor har när de söker vård. Det kan ligga till 

grund för att vårdpersonal ska känna sig mer förberedda inför mötet vilket i sin tur kan leda 

till en förändrad attityd gentemot kvinnorna. Resultatet visar också att empatisk personal som 

ser bortom de fysiska skadorna som ofta låg i fokus och ger kvinnorna möjlighet att prata om 

våld, samt låter dem ta del av råd och information, förbättrar upplevelsen av mötet med 

vården. Att på ett tydligt sätt visa för kvinnorna att de blir både sedda och hörda ger ökad 

möjlighet till en djupare delaktighet och på så sätt lindra kvinnornas lidande, samt motverka 

det onödiga lidande som kan uppstå i en vårdsituation. 

 

9.2 Kliniska implikationer 

Till följd av resultatet framgår det att vårdgivare bör utveckla riktlinjer för hur vårdpersonal 

kan upptäcka och vårda utsatta kvinnor för att på bästa sätt undvika att ett vårdlidande 

uppstår. Dessa riktlinjer bör bygga på vårdandets fundamentala motiv och ge vårdpersonalen 

möjlighet att vårda med barmhärtighet och kärlek. En del vårdgivare har redan utvecklat 

handböcker på området, men detta behöver utföras på nationell nivå för att alla kvinnor ska få 

ta del av god vård oavsett vart man söker vård. Även om det är vårdgivarens ansvar att ta fram 
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riktlinjer för god vård krävs utbildning och fortbildning av personal för hur dessa riktlinjer 

kan omsättas i praktiken. Ökad kunskap och förståelse kan även minska de fördomar som 

finns hos vårdpersonal vilket leder till generellt förbättrade attityder i mötet som ökar 

patientens delaktighet, lindrar lidande och motverkar att vårdlidande uppkommer. 

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har det framkommit att det behövs utföras mer forskning på området 

våld i nära relationer. Många studier inom området är gjorda med fokus på vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter av att vårda kvinnor utsatta för våld. Genom att beforska de 

våldsutsatta kvinnornas erfarenheter och upplevelser ytterligare går det att tillsammans med 

forskning ur vårdpersonalens perspektiv skapa en bredare bild av hur vård bör ges i en sådan 

kontext. Ytterligare forskning på området av de våldsutsatta kvinnornas erfarenheter kan leda 

till ökad kunskap om hur mötet bör ske och på så sätt finnas som underlag för vidare 

forskning om hur utbildning för vårdpersonal bör utformas. 

 

Det bör också genomföras ytterligare forskning på män och kvinnor i samkönade 

parrelationer, samt män som blivit utsatta för våld av en kvinnlig partner, för att ta reda på om 

deras erfarenheter och upplevelser av vård skiljer sig från kvinnor i olikkönade parrelationer. 

Detta i syfte att kunna ge individuellt anpassad vård till alla som söker vård efter att blivit 

utsatta för våld av en partner. 

 



  
 

29 
 

Referenser 
Referenser med (*) är inkluderade i analysen och återfinns i artikelmatrisen (bilaga D). 
Referenser med (**) är exkluderade efter kvalitetsgranskning och återfinns i artikelmatrisen 
(bilaga D). 
 
Arman, M., & Rehnsfeldt, A. (2007). The 'little extra' that alleviates suffering. Nursing Ethics, 
14(3), 372-386. doi:10.1177/0969733007075877 
 
Axelsson, Å. (2012). Litteraturstudie. I M. Granskär & B. Höglund-Nielsen (Red.), Tillämpad 
kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård (s. 202-220). Lund: Studentlitteratur. 
 
*Bacchus, L., Mezey, G., & Bewley, S. (2003). Experiences of seeking help from health 
professionals in a sample of women who experienced domestic violence. Health and Social 
Care in the Community, 11(1), 10-18. Hämtad från databasen PubMed. 
 
Borglin, G. (2012). Mixad metod – en introduktion. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 269-288). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
*Catallo, C., Jack, S. M., Ciliska, D., & MacMillan, H. L. (2013). Minimizing the risk of 
intrusion: a grounded theory of intimate partner violence disclosure in emergency 
departments. Journal Of Advanced Nursing, 69(6), 1366-1376. doi:10.1111/j.1365-
2648.2012.06128.x 
 
Chang, J. C., Decker, M. R., Moracco, K. E., Martin, S. L., Petersen, R., & Frasier, P. Y. 
(2005). Asking about intimate partner violence: advice from female survivors to health care 
providers. Patient Education and Counseling, 59(2), 141-147. doi:10.1016/j.pec.2004.10.008 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande: i teori och praxis. Stockholm: 
Natur och Kultur. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 
 
Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Frenzel, A. (2014). Brott i nära relationer: En nationell kartläggning. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet. Hämtad 28 september, 2016, från 
http://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8_Brott_i_na
ra_relationer.pdf 
 
Friberg, F. (2012). Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
García-Moreno, C. (2013). Global and regional estimates of violence against women: 
prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. 
Genève, Schweiz: World Health Organization, WHO. 
 



  
 

30 

Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses’ professional and personal 
life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1645-1654. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05019.x 
 
Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 
idé till examination inom omvårdnad (s. 471-478). Lund: Studentlitteratur. 
 
Hofner, M., Python, N., Martin, E., Gervasoni, J., Graz, B., & Yersin, B. (2005). Prevalence 
of victims of violence admitted to an emergency department. Emergency Medicine Journal, 
22(7), 481-485. doi:10.1136/emj.2003.013979 
 
Johnsson-Latham, G. (2014). Mäns våld mot kvinnor i ett globalt perspektiv. I G. Heimer, A. 
Björck & C. Kunosson (Red.), Våldsutsatta kvinnor: samhällets ansvar (s.19-42). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: från idé till examination inom omvårdnad (s. 95-113). Lund: Studentlitteratur. 
 
Karolinska Institutets bibliotek. (u.å). Termer för “upplevelser” och “bemötande” i olika 
former. Hämtad 8 november, 2016, från Karolinska Institutets bibliotek, 
https://kib.ki.se/sites/default/files/upplevelsebegrepp_2013.pdf 
 
Kramer, A., Lorenzon, D., & Mueller, G. (2004). Prevalence of intimate partner violence and 
health implications for women using emergency departments and primary care clinics. 
Women's Health Issues, 14(1), 19-29. doi:10.1016/j.whi.2003.12.002 
 
Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 
inom hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och kultur. 
                                                                                                                               
Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). World report on 
violence and health. Genève, Schweiz: Världshälsoorganisationen. 
 
Krugman, S. D., Witting, M. D., Furuno, J. P., Hirshon, J. M., Limcangco, R., Perisse, A. S., 
& Rasch, E. K. (2004). Perceptions of help resources for victims of intimate partner violence. 
Journal Of Interpersonal Violence, 19(7), 766-777. doi: 10.1177/0886260504265621. 
 
Landstinget i Värmland. (2013). Definition av begrepp. Hämtad 30 november, 2016, från 
http://www.liv.se/Global/F%C3%B6r%20v%C3%A5rdgivare%20och%20samarbeten/eH%C
3%A4lsa/Definition%20av%20begrepp.pdf?epslanguage=sv 
 
**Leppäkoski, T., & Paavilainen, E. (2012). Triangulation as a method to create a preliminary 
model to identify and intervene in intimate partner violence. Applied Nursing Research, 
25(3), 171-180. doi:10.1016/j.apnr.2011.03.002f 
 
*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. doi:10.1016/j.ienj.2010.02.006 
 
Lindblom, P., Castrén, M., & Kurland, L. (2010). Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor. I A. 
Berglund (Red.) Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen (s. 127-132). Uppsala: 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK 



  
 

31 

 
Lindström, U. Å., Lindholm Nyström, L., & Zetterlund, J. E. (2014). Theory of Caritative 
Caring. I A. Mariner Tomey & M. R. Alligood (Red.) Nursing theorists and their work (s. 
171-201). St. Louis, MA: Mosby. 
 
Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, U. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M, 
Granskär & B, Höglund-Nielsen. (Red.), Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och 
sjukvård (s. 187-202). Lund: Studentlitteratur 
 
*Mayer, B. W. (2000). Female domestic violence victims: perspectives on emergency care. 
Nursing Science Quarterly, 13(4), 340-346. Hämtad från databasen PubMed. 
 
*Olive, P. (under utgivning). First contact: acute stress reactions and experiences of 
emergency department consultations following an incident of intimate partner violence. 
Journal Of Clinical Nursing. doi: 10.1111/jocn.13311. 
 
Pakieser, R. A., Lenaghan, P. A., & Muelleman, R. L. (1998). Battered women: Where they 
go for help. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 24(1), 16-19. doi: 10.1016/S0099-
1767(98)90163-5. 
 
Plichta, S. B. (2007). Interactions between victims of intimate partner violence against women 
and the health care system: Policy and Practice Implications. Trauma Violence Abuse, 8(2), 
226-39. doi: 10.1177/1524838007301220 
 
Polit, D. F. & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer 
 
*Reisenhofer, S., & Seibold, C. (2013). Emergency healthcare experiences of women living 
with intimate partner violence. Journal Of Clinical Nursing, 22(15/16), 2253-2263. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04311.x 
 
Robinson, R. (2010). Myths and stereotypes: How registered nurses screen for intimate 
partner violence. Journal of Emergency Nursing, 36 (6). 572-576. 
doi:10.1016/j.jen.2009.09.008 
 
Rosén, M. (2012). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori 
och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.429-444). Lund: Studentlitteratur. 
 
Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikatorer för god vård. Hämtad 2016-10-12, från 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/nationellaindikatorerforgodvard 
 
SOSFS 2014:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 
Stockholm: Socialstyrelsen. Från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19441/2014-5-7.pdf 
 
SOU 2014:49. Våld i nära relationer - en folkhälsofråga: förslag för ett effektivare arbete. 
Stockholm: Fritzes offentliga puplikationer. Från 
http://www.regeringen.se/contentassets/9d9b0adf4a844a77836ffa9ca6b466df/vald-i-nara-
relationer---en-folkhalsofraga-forslag-for-ett-effektivare-arbete-del-1-av-2-sou-201449 
 



  
 

32 

Sundborg, E. M., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., & Törnkvist, L. (2012). Nurses’ preparedness 
to care for women exposed to Intimate Partner Violence: a quantitative study in primary 
health care. BMC Nursing, 11(1), 1-11. doi:10.1186/1472-6955-11-1 
 
SerialsSolutions. (2016). Ulrichsweb Global Serials Directory. Hämtad 2016-12-05, från 
http://ulrichsweb.serialssolutions.com.proxy.lnu.se 
 
Universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet [Anna Wolke]. (2014). PubMed - 
fritextsökning. Hämtad 2016-11-28, från https://play.lnu.se/media/t/1_et1xwjz7 
 
World Health Organization, WHO. (2002). World report on violence and health. Genève, 
Schweiz: World Health Organization, WHO. 
                                                                                    
Wendt, E., & Enander, V. (2013). Övergiven eller stöttad? Våldsutsatta kvinnors erfarenheter 
av bemötande inom hälso- och sjukvården. Göteborg: Västra götalandsregionens 
kunskapscentrum om våld i nära relationer. 
 
Wiklund Gustin, L. & Lindwall, L. (2012). Omvårdnadsteorier i klinisk praxis. Stockholm: 
Natur & kultur.                                       
 
*Yam, M. (2000). Seen but not heard: battered women's perceptions of the ED experience. 
JEN: Journal Of Emergency Nursing, 26(5), 464-470. Hämtad från databasen CINAHL with 
Full Text. 
 



  
 

 
 

I 

Bilagor 
Bilaga A Söktabell Cinahl 
Nummer Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Artikelnummer 
i resultatlistan 
inkluderade i 
studien 

Artikelnummer i 
artikelmatrisen 
inkluderade i 
studien 

#1 
sökning 
utförd 
161019 

(MH "Intimate Partner 
Violence") OR (MH 
"Domestic Violence") OR 
(MH "Battered Women") 

11 178 0 0 0 0  

#2 
sökning 
utförd 
161019 

(MH "Life Experiences") 
OR (MH "Patient 
Attitudes") OR (MH 
"Nurse-Patient Relations") 

52 529 0 0 0 0  

#3 
sökning 
utförd 
161019 

(MH "Emergency Care") 
OR (MH "Emergency 
Patients") OR (MH 
"Emergency Service") 

44 291 0 0 0 0  

#4 
sökning 
utförd 
161019 

#1 AND #2 AND #3 
(Avgränsningar: Published 
date 2000-01-01 - 2016-12-
31; Peer Reviewed; English 
Language) 

23 23 20 6 3, 9, 10, 19  5, 8, 3, 7 

#5 
sökning 
utförd 
161019 

intimate partner violence 
OR domestic violence OR 
domestic abuse OR 
Battered women* 

12 294 0 0 0 0  

#6 
sökning 
utförd 
161019 

perceptions OR attitudes 
OR view* OR Experience* 

393 805 0 0 0 0  

#7 
sökning 
utförd 
161019 

emergency department OR 
emergency room 

62 749 0 0 0 0  

sökning 
utförd 
161019 

#5 AND #6 AND #7 
(Avgränsningar: Published 
date 2000-01-01 - 2016-12-
31; Peer Reviewed; English 
Language) 

118 118 118 10 (6), 11, (13), 
(30), (33) 

 2 

 
Artikelnummer inkluderade i studien: Numret anger siffran för artikeln i respektive databas.  
(x) = Dubbletter, * = Trunkering 
  



  
 

II 

Bilaga B Söktabell PubMed 
Nummer Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Artikelnummer 
i resultatlistan 
inkluderade i 
studien 

Artikelnummer i 
artikelmatrisen 
inkluderade i 

studien 

#1 
sökning 
utförd 
161020 

"Domestic 
Violence"[Mesh] OR 
"Intimate partner 
violence"[Mesh] OR 
"Battered Women"[Mesh] 

39 262 0 0 0 

#2 
sökning 
utförd 
161020 

"Life change events"[Mesh] 
OR "Attitude of health 
personnel"[Mesh] OR 
"Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] 

177 704 0 0 0 

#3 
sökning 
utförd 
161020 

"Emergency Service, 
Hospital"[Mesh] 

57 963 0 0 0 

#4 
sökning 
utförd 
161020 

#1 AND #2 AND #3 
(Avgränsningar: Publication 
date from 2000/01/01 to 
2016/12/31; English) 

45 45 42 3 40  6 

#5 
sökning 
utförd 
161020 

intimate partner violence 
OR IPV OR domestic 
violence OR domestic 
abuse OR Battered women 

44 206 0 0 0 

#6 
sökning 
utförd 
161020 

perceptions OR attitudes 
OR views OR experiences 

956 304 0 0 0 

#7 
sökning 
utförd 
161020 

emergency department OR 
emergency room 

190 466 0 0 0 

#8 
sökning 
utförd 
161020 

#5 AND #6 AND #7 
(Avgränsningar: Publication 
date from 2000-01-01 to 
2016-12-31; English) 

155 155 153 15 2, (40), (56), 
133, (143), 
(153) 

 4, 1 
 

 
Artikelnummer inkluderade i studien: Numret anger siffran för artikeln i respektive databas.  
(x) = Dubbletter, * = Trunkering 
 
  



  
 

III 

Bilaga C Söktabell PsycINFO 
Nummer Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Artikelnummer 
i resultatlistan 
inkluderade i 
studien 

Artikelnummer i 
artikelmatrisen 
inkluderade i 
studien 

#1 
sökning 
utförd 
161028 

DE "Intimate partner 
violence" OR DE 
"Domestic violence" OR 
DE "Battered females" 

17 170 0 0 0 

#2 
sökning 
utförd 
161028 

DE "Life experiences" OR 
DE "Client attitudes" 

36 848 0 0 0 

#3 
sökning 
utförd 
161028 

#1 AND #2  
(Avgränsningar: Published 
date 2000-01-01 - 2016-12-
31; Peer reviewed; English) 

176 176 176 4 

#4 
sökning 
utförd 
161028 

intimate partner violence 
OR IPV OR domestic 
violence OR domestic 
abuse OR Battered women* 

22 382 0 0 0 

#5 
sökning 
utförd 
161028 

perceptions OR attitudes 
OR view* OR Experience* 

1 429 401 0 0 0 

#6 
sökning 
utförd 
161028 

emergency department OR 
emergency room 

17 140 0 0 0 

#7 
sökning 
utförd 
161028 

#4 AND #5 AND #6 
(Avgränsningar: Published 
date 2000-01-01 - 2016-12-
31; Peer reviewed; English) 

113 113 113 6 (2), (43)  

 
Artikelnummer inkluderade i studien: Numret anger siffran för artikeln i respektive databas.  
(x) = Dubbletter, * = Trunkering 
 



  
 

 
 

IV 

Bilaga D Artikelmatris 

 
Analyserade artiklar 

    

 

Författare, år, land, titel, 
tidskrift. Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1. Bacchus, L. & Bewley, S. 
(2003). Storbritannien. 
Experiences of seeking help 
from health professionals in 
a sample of women who 
experienced domestic 
violence. 
 
Health and Social Care in the 
Community 

Att utforska våldsutsatta 
kvinnors erfarenheter av att 
söka hjälp från hälso- och 
sjukvårdspersonal och att 
utvärdera deras psykiska hälsa. 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med 
kvinnor i deras postpartum-period (upp till 
14 månader).  
Urval: Ändamålsenligt urval från kvinnor 
som screenades för våld i nära relationer i 
samband med en studie utförd på två 
sjukhus. 16 kvinnor som blivit utsatta för 
IVP de senaste 12 månaderna deltog, 
varav 10 blivit utsatta under sin senaste 
graviditet och sex inte blivit utsatta under 
sin senaste graviditet. 
Analys: Manifest innehållsanalys. 

Erfarenheter/upplevelser av att söka hjälp från 
hälso- och sjukvårdspersonal, en 
underkategori handlar om erfarenheter av att 
söka hjälp av vårdpersonal på 
akutmottagning. 

Medelhög 
(15/19p=79%) 

2. Catallo, C., Jack, S., Ciliska, 
D., & MacMillan, H. (2012). 
Canada. Minimizing the risk 
of intrusion: a grounded 
theory of intimate partner 
violence disclosure in 
emergency departments. 
 
Journal of Advanced Nursing 

Att rapportera de processer 
som används av kvinnor för att 
berätta om IPV för 
sjukvårdspersonal i en urban 
akutmottagningsmiljö 

Metod: Traditionell Grounded Theory för 
att styra datainsamling, organisation och 
dataanalys samt diskuterar mot ett resultat 
från en exempelstudie med sekventiell 
förklarande metod i två delar. 
Urval: 19 kvinnor deltog i studien. Dessa 
valdes ut efterhand genom olika 
urvalsmetoder från en population av 
kvinnor som deltagit i en tidigare 
kvantitativ exempelstudie. 
Analys: Genomfördes samtidigt som 
inhämtning av data tills mättnad uppstått. 
Kodning och kategorisering. 

Resultat kopplade till erfarenheter/upplevelser 
av hur kvinnorna gick tillväga när de sökte 
hjälp på en akutmottagning, exempelvis för 
att utvärdera vårdpersonalens förtroende eller 
för att minimera att bli avslöjade av 
vårdpersonal och vad de skulle göra om/när 
de blev avslöjade. 

Hög 
(20/20p=100%) 

 



  
 

V 

  
3. Leppäkoski, T. & Paavilainen, 

E. & Åstedt-Kurki, P. (2011). 
Finland. Experiences of 
emergency care by the women 
exposed to acute physical 
intimate partner violence from 
the Finnish perspective. 
 
Emergency Nursing 

Att beskriva IPV-historik och dess 
hälsokonsekvenser hos kvinnor 
som söker vård för deras akuta 
skador och vilka vårderfarenheter 
kvinnorna hade när de besökte 
akutmottagning. 

Metod: Deskriptiv tvärsnittstudie 
med mixad metod. 
Urval: Konsekutivt urval från 28 
akutmottagningar. Enkätdata 
samlades in från 35 kvinnor utsatta 
för akut IPV. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med sju av 
dessa kvinnor. 
Analys: Deskriptiv statistik för 
likert-skale-frågorna, kvalitativ 
och kvantitativ innehållsanalys för 
de öppna frågorna, och kvalitativ 
innehållsanalys efter intervjuer. 

Resultat kopplade till kvinnors erfarenheter av 
vård efter utsatts för IPV, bland annat 
kommentarer kring positiva och negativa 
erfarenheter/upplevelser av vård. 

Hög (kvant: 3, 
kval: 4, MM: 2) 

4. Olive, P. (2016). 
Storbritannien. First contact: 
acute stress reactions and 
experiences of emergency 
department consultations 
following an incident of 
intimate partner violence. 
 
Journal of Clinical Nursing 

Att utforska kvinnors 
känslomässiga och affektiva svar 
under besök på akutmottagning 
efter att utsatts för IPV. 

Metod: Deskriptiv kvalitativ 
design. Semistrukturerade 
intervjuer. 
Urval: Konsekutivt urval genom 
tre instanser specialicerade på våld 
i nära relationer. Sex kvinnor 
uppfyllde inklusionskriterierna och 
deltog i studien. 
Analys: Deskriptiv och tolkande 
approach. Tematisering. 

Erfarenheter/upplevelser av hur akuta 
stressreaktioner antingen uppkom av eller 
påverkade besöket på akutmottagningen, hur 
stressreaktioner efter IPV påverkade 
konsultationerna på akutmottagning, samt 
behov av specialister på våld i nära relationer på 
akutmottagning. 

Hög 
(18/20p=90%) 

5. Reisenhofer, S. & Seibold, C. 
(2012). Australien. Emergency 
healthcare experiences of 
women living with intimate 
partner violence. 
 
Journal of Clinical Nursing 

Att utforska sjukvårdserfarenheter 
hos australiska kvinnor som lever 
med våld i nära relationer och 
överväga hur dessa erfarenheter 
påverkar deras förståelse av IPV 
och självkänsla. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Grounded theory design med 
situationsanalys som teoretisk 
referensram. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. 
Urval: Konsekutivt och 
snöbollsurval. Sju kvinnor som 
sökt akut- eller primärvård när de 
utsatts för IPV. 
Analys: Manifest innehållsanalys 

Resultat kopplade till våldsutsatta kvinnors 
erfarenheter och upplevelser av sjukvård på 
akutmottagning, ex. utmaningar och hinder till 
att få vård, vilken vård kvinnor fick och vilken 
vård de hade velat ha, diskurser kring IPV och 
självbild, samt att gå vidare och återuppbygga 
sin självbild. 

Medelhög 
(17/21p=80%) 

 



  
 

VI 

 
6. Wendt Mayer, B. 

(2000). USA. 
Female domestic 
violence victims: 
Perspectives on 
emergency care. 
 
Nursing Science 
Quarterly 

Att beskriva perspektiv hos 
våldsutsatta kvinnor angående deras 
upplevelser/erfarenheter på en 
akutmottagning och att fastställa 
potentiella barriärer relaterade till 
utgångar av besöket. 
Forskningsfrågor: 
A. Hur tar kvinnor som nyligen blivit 
utsatta beslutet om att söka hjälp (eller 
inte) på en akutmottagning?  
B. Hur känner sig kvinnorna när de 
kommer in på en akutmottagning efter 
att blivit utsatta? 
C. Vad uppfattar en våldsutsatt kvinna 
när hon pratar med vårdpersonal på en 
akutmottagning? 
D. Vad påverkar möjligheterna för 
kvinnan att avslöja våld för 
vårdpersonal på akutmottagning? 

Metod: Fokusgruppsintervjuer, 
ostrukturerade intervjuer. Inför varje 
intervjutilfälle svarade deltagarna på en 
enkät. 
Urval: Bekvämlighetsurval? Alla kvinnor, 
ca 60st, som bodde på ett 
kvinnojourboende tillfrågades att deltaga. 
Urvalet begränsades sedan av att 
deltagarna skulle ha erfarnheter kopplade 
till våld i nära relationer på 
akutmottagning. 
Analys: Insamling, kodning och tolkning 
gjordes samtidigt. Reduktion, kodning, 
kategorisering, abstrahering, tematisering.  

Berättelser kopplade till erfarenheter av vård på 
akutmottagning efter att utsatts för våld i nära 
relationer, exempelvis vårdpersonalens attityder, 
interaktioner med vårdpersonal och information 
som gavs dem av vårdpersonal. 

Medelhög 
(14/19p=74%) 

7. Yam, M. (2000). 
USA. Seen but not 
heard: Battered 
women's 
perceptions of the 
ED experience. 
 
Journal of 
emergency nursing 

Att beskrivna våldsutsatta kvinnors 
uppfattningar om deras erfarenheter på 
akutmottagning. 

Metod: Kvalitativ fenomenologisk design 
med semistrukturerade intervjuer. 
Urval: Våldsusatta kvinnor som sökt hjälp 
på en akutmottaging minst en gång under 
det senaste året tillfrågades vid 8 olika 
kvinnojourboenden. Ändamålsenligt urval 
tillämpades. 
Analys: Fenomenologisk analys med 
kategorisering. 

Resultat kopplade till våldsutsatta kvinnors 
upplevelser/erfarenheter om hur personal 
uppfattar dem och problemen bakom våldet, 
uppfattningar om vårdpersonal och mottagen 
vård, upplevda känslor under besöket på akuten, 
tankar kring att berätta om våld, samt förslag till 
vårdgivare. 

Hög 
(17/20p=85%) 

 
  



  
 

VII 

 
Bortfall efter kvalitetsgranskning 

    

 
Författare, år, land, titel, tidskrift. Syfte Metod Resultat Kvalitet 

8. Leppäkoski, T. & Paavilainen, E. 
(2012). Finland. Triangulation as a 
method to create a preliminary 
model to identify and intervene in 
intimate partner violence. 
 
Applied Nursing Research 

Att beskriva vilka erfarenheter 
av vård som kvinnorna har haft 
när de sökt vård och vilka sorts 
interventioner akutpersonalen 
använt med kvinnorna för att 
stoppa IPV. 

Metod: Mixed method i tre faser. 
Kvantitativ insamling genom enkäter 
följt av kvantitativ insamling genom 
semistrukturerade intervjuer. 
Urval: Enkäter samlades in från 480 
ED professionals och 35 kvinnor 
utsatta för IPV. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med 20 av 
dessa ED professionals och 7 av dessa 
35 kvinnor. 
Analys: Deskriptiv statistik i den 
kvantitativa delen och verbal 
innehållsanalys? för denkvalitativa 
delen. 

Bland annat åsikter och vårderfarenheter hos 
kvinnor utsatta för tidigare eller akut IPV när 
de söker vård för akuta skador på en 
akutmottagning, men även åsikter hos 
akutmottagningspersonal och vilka metoder de 
använt. 

Låg 
(kvant: 0, 
kval: 4, 
MM:3) 



  
 

 
 

VIII 

Bilaga E Granskningsmall för kvalitativa artiklar, SBU 
 
 



  
 

IX 



  
 

 
 

X 

Bilaga F Granskningsmall för artiklar med mixad metod, MMAT 
 


