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Sammanfattning 

Bakgrund: Övergrepp mot kvinnor i nära relation är ett globalt problem. Trettio procent av alla 

kvinnor världen över har någon gång blivit utsatt för övergrepp i nära relation, men det finns många 

kvinnor som aldrig ger sig till känna. Det finns vidare ingen lag som säger att sjuksköterskan måste 

anmäla övergreppet, däremot ska en anmälan ske om det finns minderåriga barn i hushållet. Personal 

inom hälso- och sjukvård kan tycka det är svårt att behålla sitt professionella förhållningssätt när det 

kommer till övergrepp i nära relation. Därför behövs mer kunskap för både sjuksköterskans och 

kvinnans skull, om vad övergrepp i nära relation handlar om och hur det kan upplevas utifrån ur bägges 

perspektiv. 

Syfte: Att belysa vården av kvinnor utsatta för övergrepp i nära relation. 

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Baseras på tio vetenskapliga artiklar, analysen utav 

texten gjordes enligt Lundman och Hällgren Granheims (2012) kvalitativa innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom fem huvudkategorier: Kvinnors rädslor vid övergrepp i nära relation, 

Kvinnans upplevelser av vård i samband med övergrepp, Sjuksköterskans kunskap om övergrepp, 

Överväldigande känslor hos sjuksköterskan, Sjuksköterskans handskande med situationen. 

Slutsatser: Att som sjuksköterska ha ett professionellt bemötande gentemot kvinnor utsatta för 

övergrepp, är av största vikt för att kvinnan ska våga berätta om de övergrepp hon blivit utsatt för. För 

att sjuksköterskan ska kunna vårda denna patientgrupp på allra bästa sätt krävs riktlinjer, utbildning och 

bättre teamarbete och samarbete i och runt ämnet. Även om sjuksköterskan inte alltid tror det så vill 

kvinnor bli tillfrågade om övergrepp för att på så sätt göra ett eget val om att berätta eller inte.   
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INLEDNING 
På grund av vårt yrkesval finns det tillfällen när man kan komma sina medmänniskor väldigt nära, på 

både gott och ont. Som sjuksköterska kan man följaktligen komma att uppleva händelser som är av 

ytterst privat karaktär för patienten, så som våld i nära relation. Författarna har under deras studietid 

börjat förstå vikten av att ställa frågor till patienter som berör övergrepp i nära relation. Det är viktigt 

att ställa frågor för att kunna hjälpa kvinnor utsatta för övergrepp samt att minska risken att kvinnor 

utsatta för övergrepp går omärkta förbi i vården.  Vi har därför valt att gå på djupet i ämnet övergrepp 

mot kvinnor i nära relation i en vårdkontext och hur en sjuksköterska kan komma att handskas med 

detta. Att möta kvinnor som blivit utsatta för övergrepp kan vara ett möte som är av denna privata 

karaktär och författarna till denna litteraturstudie känner att man aldrig har diskuterat kring ämnet 

under sin tid som studenter i sjuksköterskeprogrammet.  Författarna vill därför ha mer kunskap om 

ämnet och tror att andra också önskar mer kunskap. 

 

BAKGRUND 

 
Definition av övergrepp och dess förekomst 
Det redovisade antalet övergrepp har ökat under varje år de senaste decennierna i många länder runt om 

i världen (Hsieh, Feng & Shu, 2009). Trettio procent av alla kvinnor världen över har exempelvis 

någon gång blivit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld, utfört av sin partner (WHO, 2013). 

Övergrepp kan vara en utförd handling eller ett hot om att utföra en handling som är av utnyttjande 

karaktär, till exempel misshandel och våldtäkt. Övergrepp kan således vara fysiska, psykiska eller 

sexuella handlingar utförda av en person som offret dessutom oftast har eller har haft en intim, familjär 

eller känslomässig relation till (Allard, 2013). Övergrepp är följaktligen en allvarlig kränkning av de 

mänskliga rättigheterna med djupgående konsekvenser, fysiskt, psykiskt och emotionellt (Yeung, 

Chowdhury, Malpass & Feder, 2012). Nittio procent av övergreppen är utförda av män mot kvinnor 

(Svavarsdottir och Orlygsdottir, 2009). I hälften av alla fall blir kvinnan utsatt för mer än en typ av 

övergrepp (Allard, 2013). Det är som tidigare nämnts ofta en levnadskamrat eller partner som utför 

övergreppet. Det finns ingen generell förklaring till vad som orsakar övergrepp i nära relationer men 

enligt Brottsförebyggande rådets (2014) slutsats ska det betraktas som ett beteende där både tidigare 

upplevelser och personliga omständigheter samverkar. Kvinnor som lever i ett utsatt förhållande 

stannar i genomsnitt cirka fem år innan de finner modet att våga lämna sin partner. Det är när kvinnan 

har bestämt sig för att lämna förhållandet som hon dessutom löper störst risk att bli allvarligt skadad 

eller mördad (Co-ordinated Action Against Domestic Violence, 2012). 

 

Övergreppen och vården 

Övergrepp är således ett vanligt förekommande fenomen som ständigt behöver belysas inom vården. 

Mötet med kvinnor utsatta för övergrepp kan vara jobbigt för en sjuksköterska. Att hela tiden vara 

säker på sin sak och vara aktsam så att kvinnan inte hamnar i större fara eller riskerar att bli mer utsatt 

är av yttersta vikt och kräver stor eftertänksamhet. Det är dessutom viktigt att praktiskt förebygga och 

motverka övergrepp genom att identifiera skador och andra riskfaktorer (Brottsförebyggande rådet, 

2014) hos de som kommer i kontakt med vården och bedöms vara utsatta för övergrepp. 

Men det finns också ett mörkertal, vilket består av kvinnor som av olika anledningar inte söker vård, 

till exempel på grund av skam eller rädsla inför den som utfört övergreppet. Antalet fall som går 

omärkta förbi vet man inte exakt då det kan vara svårt att identifiera och särskilja skadorna hos kvinnor 

som blivit utsatta för övergrepp från de som inte blivit utsatta för övergrepp (Natan & Rais, 2010). 

Problematiken inom vården är alltså att många offer för övergrepp går omärkta förbi på grund av att 
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personalen inte vet hur de ska hantera situationen eller tycker det är svårt att ställa de rätta frågorna om 

övergrepp har skett (Gibbons, 2011). 

 Om kvinnan söker vård, så söker hon oftast bara för skadorna och symtomen som orsakats av 

övergreppet (Allard, 2013). De vill oftast inte föra någon vidare diskussion om skadorna eller förklarar 

med lögner hur skadorna uppkommit, återigen på grund av skam och rädsla.  Detta kräver därför stora 

kunskaper i hur man hanterar känsliga situationer och på vilket sätt man kan hjälpa till, då fortsatta 

övergrepp kan ge varaktiga men för livet. Övergrepp kan också kräva ytterligare insatser ifrån hälso- 

och sjukvården i form av terapi, kontakt med kurator och liknande. Gasser (2008) beskriver vikten att 

vården kan tillhandahålla information om resurser, i form av hjälp och stöd samt även att resurserna är 

lämpliga och anpassade efter patientens behov. Såsom att ha någon att tala med eller att få ett eget 

boende där man kan känna sig trygg (Ibid.). 

Lagar och riktlinjer för vårdenheten 

Sjuksköterskan lyder under sekretesslagen, vilket innebär tystnadsplikt och konfidentialitet gentemot 

sina patienter. Detta innebär att som vårdare är det inte tillåtet att dela med sig av information om en 

specifik patient till gemene man (www.ltkronoberg.se, 2014) Men att veta när det kan bli nödvändigt 

att bryta sekretessen gentemot en patient är också viktigt (Allard 2013). Det finns således undantag i 

sekretess-bestämmelserna och det är när det är nödvändigt att kontakta till exempel socialtjänst eller 

polis, för att patienten i fråga ska få den vård eller stöd som är behövlig i den enskildes situation enligt 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400). Om en sjuksköterska misstänker att en kvinna 

har blivit utsatt för övergrepp, att sjuksköterskan kan se tydliga tecken så som blåmärken, sår eller 

benbrott kan denne i samråd med läkare bryta tystnadsplikten och anmäla detta till polisen. Detta om 

skadorna på kvinnan är så allvarliga att det misstänkta brottet kan ge förövaren minst 1-års fängelse 

(OSL, SFS 2009:400). 

Det finns dock ingen lag om att sjuksköterskan behöver anmäla till myndigheter om denne misstänker 

att en kvinna blivit utsatt för övergrepp. Enligt socialtjänsten ska sjuksköterskan i första hand ta reda på 

om det finns barn i kvinnans närhet som också kan komma till skada, det är först då sjuksköterskan kan 

göra en anmälan enligt Socialtjänstlagen (SoL, SOF2001:453). Möjlighet till stöd och hjälp från Hälso-

sjukvården ska dock alltid erbjudas kvinnan. 

Under november 2003 fick Landstingstyrelsen i Stockholm ett uppdrag av landstingsfullmäktige att 

utforma ett länsövergripande handlingsprogram för hur misshandlade kvinnor ska bemötas inom 

vården (Skoger, Edlund & Leander, 2005). Denna handlingsplan var färdigställd 2005. Detta 

handlingsprogram är avsett att vara ett stöd och en vägledning för personal inom landstinget. 

Programmet ger riktlinjer för hur samarbetet mellan olika enheter ska genomföras, så som socialtjänst 

och polis. Den tar upp hur sjuksköterskan kan uppträda i vårdandet av en utsatt kvinna, lite vad 

sjuksköterskan ska tänka på. Och framförallt tar den upp att sjuksköterskan ska våga fråga! (Ibid). Det 

har dock inte utformats något liknade material i Kronobergs län. 

Hur påverkas sjuksköterskan 

Även sjuksköterskan kan påverkas negativt av att vårda kvinnor som har blivit utsatta för övergrepp, ett 

möte med en patient som har råkat ut för övergrepp i hemmet kan vara dramatiskt och det kan bli ett 

påfrestande emotionellt möte med patienten (Natan & Rais, 2010). Det utmanar den kvinnliga 

sjuksköterskans professionella förhållningssätt gentemot patienten, då hon också kan identifiera sig 

med patienten som varande kvinna, partner eller mamma. Känslor av obekvämhet, pinsamhet och skuld 

är också vanligt i denna situation (Ibid.). Sjuksköterskan kanske själv har varit utsatt för övergrepp eller 
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har personliga erfarenheter på andra plan, till exempel har hon kanske bevittnat övergrepp som barn. 

För att sjuksköterskan ska kunna hjälpa en kvinna som varit utsatt för övergrepp krävs därför större 

kunskap om ämnet. Kvinnor utsatta för övergrepp måste också känna tillit till sjuksköterskan. Brist på 

avskildhet samt stökig miljö i ett akutvårdsammanhang kan också leda till att färre kvinnor rapporterar 

om övergrepp och söker hjälp, vilket i sin tur medför ett större mörkertal (Natan & Rais, 2010). 

Sjuksköterskan måste i alla händelser kunna behålla sitt professionella förhållningssätt och dessutom 

vara öppen och följsam i sitt möte med patienten. Om sjuksköterskan är distanserad till patienten kan 

detta leda till att patienten inte berättar om övergreppet. Detta kan skapa ett lidande för kvinnan som får 

leva i fortsatt rädsla för fler övergrepp samt känslan av att ingen hjälp finns att få på grund av att man 

inte bemöts på ett lämpligt vis. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

Studien baseras på ett vårdvetenskapligt förhållningssätt där vårdvetenskapens uppgift är att skapa 

kunskap om hälsa och vårdande. Genom att använda denna kunskap ska patientens hälsa och 

välbefinnande gynnas på bästa sätt. För att kunna ge bästa, möjliga vård krävs det att sjuksköterskan 

har kunskap och förmåga att se till patientens livsvärld och vad hälsa och välbefinnande betyder för 

henne och hur man kan hjälpa kvinnan att öppna sig exempelvis om övergrepp i nära relation 

(Dahlberg och Segersten 2010). 

Livsvärld 

Livsvärld är ett begrepp som kan förklaras på så sätt att det är patientens unika levda värld (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärlden innefattar allt som finns i individens omgivning så som nära och kära och 

hur hälsa och ohälsa har påverkat denne. Att se till någon annans livsvärld är att åsidosätta sina egna 

åsikter och att vara öppen för en annan persons unika jag och möta denne så förutsättningslöst som 

möjligt. Som sjuksköterska måste man således respektera och vara lyhörd för sin patients livsvärld och 

lyssna till det patienten berättar i sin levnadshistoria. Men ett bekymmer som berör vårdandet och dess 

kommunikation är att människor inte alltid säger det de menar och inte alltid heller menar det de säger 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Det kan också vara svårt för patienter att ge ord åt sitt lidande, till 

exempel hur övergreppen upplevs och vad som orsakar lidandet i situationen. Att som sjuksköterska 

kunna ta sig tiden att verkligen lyssna till sin patient, vara närvarande och visa denne respekt är viktigt, 

då patienten kan känna trygghet och då ge sjuksköterskan en inblick i sin livsvärld och vad som 

påverkar den (Reisenhofer & Seibold, 2012).   

 

Mening och sammanhang 

Att verka i ett sammanhang kan vara att omge sig av familj, vänner eller i detta fall en partner och detta 

är viktigt för att uppnå välbefinnande och livslust. När en människa känner att den inte verkar i ett 

sammanhang och vars liv känns meningslöst, kan god hälsa samt välbefinnande vara svårt att uppnå 

(Dahlberg & Segersten, 2010). Om en av parterna är instabil och utsätter sin partner för övergrepp så 

påverkar det hela förhållandet, vilket i sig ökar ohälsan på grund av minskad känsla av sammanhang 

och mening (Ibid). 

Öppenhet och följsamhet 

Med livsvärlden som grund i vårdandet krävs det att sjuksköterskan har ett öppet och följsamt 

förhållningssätt där hänsyns tas till patientens levda värld (Dahlberg & Segesten, 2010). För att ta 
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hänsyn till patientens levda värld och förstå hur just denna patient erfar hälsa, lidande, välbefinnande 

och vårdande måste sjuksköterskan ställa frågor till patienterna om detta och sedan framför allt lyssna 

till deras svar. För att ha ett professionellt förhållningssätt måste sjuksköterskan återigen 

uppmärksamma öppenheten och följsamheten gentemot patienten när det gäller att både fråga och 

lyssna för att verkligen förstå deras situation samt hur deras erfarenhetsvärld ser ut (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Tillämpas inte ett öppet och följsamt vårdande ökar risken att sjuksköterskans egen 

förförståelse kommer emellan patientens unika livsvärld och det kan bli ett problem när det kommer till 

att ta hänsyn till patientens eget perspektiv på sin livsvärld.  

Lidande 

Trots goda intentioner kan god vård och vårdande möten ändå bli fel om man närmar sig patienten på 

ett sätt som inte är öppet och följsamt (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta kan få konsekvenser för 

relation med patienten som inte känner sig trygg eller inte vågar anförtro sig sina problem åt 

sjuksköterskan och istället utsätts för ett vårdlidande i kontakten med sjukvården. Om en kvinna blir 

utsatt för övergrepp så är hon väldigt utlämnad, kan vara svårt chockad och uppjagad. Det är nu 

viktigare än någon annan gång att vara närvarande som sjuksköterska och behålla sitt lugn, förmedla 

trygghet och säkerhet mot den utsatta kvinnan. Även att visa medkänsla, ta sig tid att lyssna och visa 

uppmuntran är viktiga egenskaper i mötet (Gasser, 2008). Patienter är i de flesta fall mer eller mindre 

utsatta och sårbara i mötet med sjukvården på grund av sitt lidande och behovet att få hjälp och vård. 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Övergrepp mot kvinnor sker ständigt runtomkring i världen och orsakar lidande i kvinnans livsvärld. 

Sjuksköterskan som träffar kvinnor i vården måste göra ett ställningstagande tillsammans med läkare 

om det kan vara så att någon annan förorsakat de skador som hon söker vård för och om hon upplevt 

övergrepp i sin nära relation. Men att våga fråga kan vara problematiskt och situationen kan vara 

väldigt känslig för patienten och även för sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste trots den känsliga 

situationen bejaka sitt professionella förhållningssätt samt vara öppen och följsam i mötet. Att göra en 

litteraturstudie om övergrepp mot kvinnor känns viktigt för att få ökad kunskap om vad man som 

sjuksköterska respektive utsatt kvinna upplever inom vården. Många sjuksköterskor är osäkra på hur 

situationen ska hanteras, vilka riktlinjer som finns, samt hur man ska bemöta en kvinna som utsatts för 

övergrepp. 

 

Frågeställningar 

● Vilka upplevelser har kvinnan av vården samt vilka rädslor bär hon på efter att ha blivit utsatt 

för övergrepp i nära relation? 

● Hur upplever sjuksköterskan problematiken med övergrepp i nära relation hos sin patient? 
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SYFTE 

Syftet med studien var att belysa vården av kvinnor utsatta för övergrepp i nära relation. 

 

METOD 
Författarna utgick från ett hermeneutiska synsätt för att förstå och komma nära människans 

upplevelser. Den kvalitativa analysen syftar till att undersöka människans livsvärld och upplevelser, 

exempelvis för att tolka texter, språk eller kommunikation (Forsberg & Wengström, 2013). Ett 

induktivt perspektiv användes för att analysera materialet till litteraturstudien. Den induktiva ansatsen 

försöker utveckla nydanande begrepp och teorier utifrån empiriskt material för att skapa mening och 

förståelse av en människas upplevelser av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Datainsamling 
De kvalitativa datainsamlingsmetoderna innebär insamling och systematisering av kunskap i syfte att 

nå en djupare förståelse för den forskningsfråga som studeras (Forsberg & Wengström, 2013). För att 

skaffa sig kunskap om informationssökning inhämtade författarna hjälp av en bibliotekarie för att 

överbygga de osäkerheter som uppkom under datainsamlingen. Att öva upp färdigheter i 

informationssökning inför examensarbetet kan vara avgörande för att kunna genomföra ett relevant 

litteratururval (Östlund, 2012). 

 

De databaser som användes för att söka efter artiklar var Cinahl och Pubmed då dessa databaser 

tillhandahåller artiklar inom områdena omvårdnad och medicin. Det gjordes ett flertal omfattande 

sökningar vid olika tillfällen då vissa intressanta artiklar som fanns inte uppfyllde det syfte som studien 

hade. Ämnesord valdes utifrån databasernas Tesaurus som till exempel MeSH för Pubmed och Cinahl 

headings för Cinahl. Ämnesorden som valdes ut med hänsyn till studiens syfte var: Intimate Partner 

Violence, Battered Women och Domestic violence. För att avgränsa antalet artiklar och för att inrikta 

resultatet till syftet kombinerades de förstnämnda ämnesorden med till exempel Nurses, Nurse 

Experiences, Caring och Emergency Department (se Bilaga 1).   

 

Urval 

Artiklarna till denna studie är vetenskapliga originalartiklar. För att få fram artiklar relevanta för syftet 

samt med tanke på de krav (som presenteras här nedanför) som ställs på materialet, gjordes 

avgränsningar i sökandet. Till exempel valdes artiklar från 2006 och framåt och för att få de mest 

aktuella artiklarna. Endast artiklar som var peer-reviewed inkluderades, vilket betyder att de är 

granskade efter vetenskaplig standard och objektivitet, och som innefattade ett abstract samt var 

skrivna på engelska (Ulrichsweb™, 2014). Inklusionskriterierna var ovanstående beskrivna 

avgränsningar i sökningsförfarandet samt att artiklarna skulle finnas tillgängliga med full text i 

databaserna. Artiklarna skulle också vara etiskt granskade för att inkluderas i litteraturstudien.  

Exklusionskriterier var artiklar som beskriver upplevelsen av övergrepp på män och barn under 18 år, 

eftersom syftet var att få en förståelse just för kvinnans upplevelser. Även artiklar som skrivits utifrån 

Socialtjänstens samt Polisens synvinkel på övergrepp exkluderades, eftersom syftet var att enbart se 

från sjuksköterskans upplevelser. 

 

Kvalitetsgranskning 

Att granska de valda texternas kvalitet är nödvändigt, annars kan det bli oklart vad 

kvalitetsgranskningsanalysen grundas på och granskningen skapar också en förståelse för artikelns 

innehåll (Friberg, 2012). En modifierad checklista för kvalitativa artiklar utformad av Forsberg & 

Wengström (2013, Bilaga 3) användes för att bedöma kvaliteten på artiklarna. Endast artiklar av hög 
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kvalitet valdes till studien.  Hög kvalitet på en artikel innebar minst 18 utav 23 poäng i 

kvalitetsgranskningen, vilket skapade en större trovärdighet till resultatet. 

 

Dataanalys 
För att se artiklarnas helhet läste författarna var för sig igenom de utvalda artiklarna flera gånger. För 

att skaffa sig en uppfattning om innehållet. Därefter diskuterades gemensamt om de olika artiklarna var 

relevanta för studien. När tio bra och relevanta artiklar till slut hade hittats påbörjades 

innehållsanalysen enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012). Författarna arbetade självständigt 

med att plocka ut meningsbärande enheter ur artiklarnas resultatdel. Meningsbärande enheter är 

ordagrant avskrivna meningar eller citat som sedan kondenserades, en process som gör texten kortare 

och mer lätthanterligare. Samtidigt som försiktighet iakttogs för att bevara det väsentliga innehållet i 

meningsenheterna. Därefter abstraherades den kondenserade texten och fick en etikett, en kod, som 

kort beskrev den ursprungliga meningsenheten. Koderna som framkom och som hade liknande innehåll 

bildade sedan olika kategorier (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Se Bilaga 4 för exempel på 

analys. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Litteraturstudien baserades på artiklar vars innehåll är grundat på andra människors upplevelser av ett 

övergrepp. Därför var det viktigt att de artiklar som litteraturstudien bygger på har ett forskningsetiskt 

ställningstagande. Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver bland annat vikten av att forskning ska 

vara underställt etiska riktlinjer som främjar och garanterar respekten för alla människor och skyddar 

deras hälsa och rättigheter. Därför valdes enbart artiklar som redovisat sitt etiska ställningstagande till 

att ingå i denna litteraturstudie. 

 

Författarnas ambition var också att sätta sin egen förförståelse åt sidan under analysen, för att inte 

förvränga eller feltolka materialet. Författarna hade dessutom ett ansvar att inte rikta resultatet efter sin 

egen förförståelse utan strävade efter att vara sakliga, källkritiska samt självkritiska (Forsman, 1997) 

för att inte färga resultatet med egna åsikter. 

 

RESULTAT 
Den kvalitativa analysen utav de tio artiklarna skapade fem olika kategorier och två tillhörande 

underkategorier. Kategorierna beskriver den utsatta kvinnans och sjuksköterskans olika upplevelser och 

känslor av övergrepp i nära relation.  Underkategorierna beskriver ytterligare sjuksköterskans 

perspektiv på övergrepp i nära relation.  

 

Tabell 1 Kategorierna som framkom vid analys av artiklarna  

Kategori Underkategori 

Kvinnors rädslor vid övergrepp i nära relation  

Kvinnans upplevelser av vård i samband med övergrepp  

Sjuksköterskans kunskap om övergrepp  

Överväldigande känslor hos sjuksköterskan  

Sjuksköterskans agerande vid möten med våldsutsatta 

kvinnor 

Att kunna ge bästa möjliga vård 

Samarbete med andra myndigheter 

 

Kvinnors rädslor vid övergrepp i nära relation 
Känslor som uppstod i denna specifika situation var till exempel skam eller dålig självkänsla, detta 
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kunde i sin tur leda till depression eller gå så långt att kvinnan såg självmord som den enda utvägen ur 

förhållandet (Loke, Wan & Hayter, 2012). Det fanns även en stark rädsla kring att någon utomstående 

skulle “lista ut” att de blivit misshandlade av sin partner, exempelvis att sjuksköterskan skulle komma 

på detta när de sökte vård för sina skador. Detta var oroväckande för kvinnan (Catallo, Jack, Ciliska & 

MacMillan, 2012). 

 

“I am ashamed to talk about the violence in my family; I don´t want to wash my “dirty linen” in public 

or share it with others.” (Loke, Wan & Hayter, 2012 s. 2339). 

 

När man frågade kvinnor som varit utsatta för övergrepp av sin partner, varför de inte lämnade sin 

partner svarade många av kvinnorna att det grundade sig i att ha ekonomisk säkerhet, där mannen oftast 

var den som hade förvärvsinkomst (Loke et al. 2012). Det som också gjorde att kvinnor valde att stanna 

var på grund av de barn som de hade tillsammans med sin partner. De fanns också rädslan om vad som 

skulle kunna hända och hur deras man skulle komma att reagera om de till slut lämnade honom. Den 

största rädslan som kvinnorna hade var att situationen skulle eskalera och bli mycket värre än den de 

upplevde idag. Många av kvinnorna beskrev dessutom att de lärt sig leva med den fysiska och psykiska 

misshandeln och att de levde med förhoppningen att övergreppen skulle sluta, samt att deras partner 

utförde dessa övergrepp endast på grund av till exempel stress i jobbet. (Loke et al, 2012; Reisenhofer 

& Seibold, 2012 & Catallo et al, 2012). 

 

Vidare tvivlade den misshandlade kvinnan på om sjuksköterskan verkligen skulle förstå deras situation 

eller om de skulle få den hjälp som de behövde (Loke et al, 2012). Följaktligen upplevde de rädslan för 

att inte bli tagna på allvar (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). Detta kunde leda till att 

kvinnor som var utsatta för övergrepp, valde att inte söka vård. Det fanns också tillfällen då kvinnan 

hade blivit “tvingad” till att söka vård, till exempel när de blivit inkörda till sjukhus med ambulans eller 

polis. Kvinnorna kände sig då maktlösa och sårbara (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2012). En 

kvinna beskrev denna situation: 

 

“It´s intrusive, I feel it´s nobodys business if I want to be in this situation, it´s my choice. I´m a big girl, 

and it´s alla i know and they can´t just turn around and uproar my whole life” (Catallo, Jack, Ciliska & 

MacMillan, 2012 s. 1372). 

 

Kvinnans upplevelser av vård i samband med övergrepp 
Kvinnorna upplevde generellt att vården var bra men deras önskan om att sjuksköterskan skulle fråga 

och bekräfta deras upplevelser av våld i nära relation var oftast förbisedd utav sjuksköterskan. Istället 

för att uppleva empatisk vård kände de ofta att de istället blev ömkade och skuldbelagda, med negativ 

effekt på deras självkänsla som följd (Reisenhofer & Seibold, 2012). När kvinnorna tyckte att vården 

var dålig berodde detta många gånger på att vården i första hand behandlade deras fysiska skador och 

sedan inte brydde sig om deras känslor och hur de mådde. Man hoppades ändå på att sjuksköterskan på 

akutvårdsavdelningen skulle kunna ge dem relevant information och kvinnorna visade tacksamhet till 

de som faktiskt lyssnade och gav dem praktiska förslag i syfte att minska utsattheten de kände (Loke, 

Wan & Hayter, 2012). 

 

För att mötet med sjuksköterskan skulle bli positivt krävdes det följaktligen att kvinnan och hennes 

bakgrund med övergrepp behandlades med respekt (Catallo, Jack, Cilisa & MacMillan, 2012). 

Kvinnorna ansåg det säkert att diskutera övergrepp i nära relation när sjuksköterskan försåg kvinnan 

med fysisk säkerhet och skapade en öppen och stöttande miljö kring kvinnan. Kvinnor som hade träffat 

sjuksköterskor i vården hade alla någon gång upplevt att övergreppen hade känts igen av 
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sjuksköterskan och problemet diskuterats mellan kvinnan och sjuksköterskan. Kvinnorna uppgav 

tydligt att sjuksköterskan hade ett ansvar att fråga om övergrepp. Kvinnorna ville att frågan skulle 

ställas, för att på så sätt kunna våga öppna sig (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2013). 

 

“Belinda spoke of an emergency nurse who just listened, taking time to get to know me and let me know 

that I am worth treatment, started me to think whats going on.” (Reisenhofer & Seibold, 2012, s. 

2257). 

 

När kvinnorna reflekterade över den vård de hade fått i samband med skador orsakade av övergrepp, 

hade de generellt inte mycket positivt att säga om förhållandet med sjuksköterskan. Kvinnorna kände 

att sjuksköterskan i allmänhet inte brydde sig, saknade empati, tålamod och att man hade en ovänlig 

attityd (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). 

 

“The first time I was honest and after the way that I got treated I started to make up lies about how the 

injuries were sustained.”  (Reisenhofer & Seibold, 2012, s. 2258). 

 

Kvinnorna kände hur deras hopp om att få hjälp och stöd försvagades. De hoppades likväl att om de 

berättade om övergreppen skulle deras lidande upphöra och detta skulle skapa en bättre livssituation 

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

 

Sjuksköterskans kunskap om övergrepp 
Sjuksköterskan behövde få en fördjupad kunskap om övergrepp och hur detta kunde te sig i praktiken 

(Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2013). Det var bra att få en förståelse för hur fysiska skador 

kunde se ut, eller vilka skador som var vanligast vid misshandel (Reisenhofer & Seibold, 2012). Till 

exempel skador på revben, ansikte eller armar och om kvinnan hade mycket blåmärken (Ibid). Många 

sjuksköterskor blundade i stället för att se och upptäcka en kvinna som hade blivit utsatt för övergrepp. 

Det kunde vara obehagligt för sjuksköterskan att bli en del av detta, men det fanns också de 

sjuksköterskor som inte blundade och vågade fråga om vad som pågick i kvinnans liv (Bradbury-Jones, 

Taylor, Kroll & Duncan, 2013). En del sjuksköterskor hade tagit till sig en “don´t ask, don´t tell” 

policy, där de uttryckte sig vara rädda för vad svaret blev om de frågade om kvinnan blivit utsatt av 

någon form av övergrepp. De visste inte heller vad de skulle göra om svaret blev ja (Robinson, 2009). 

 

Överväldigande känslor hos sjuksköterskan 
Att vara vittne till en kvinnas lidande hade stor emotionell inverkan på sjuksköterskan, vilket kunde 

leda till känslor av depression, ledsamhet, rädsla, chock och ilska. Oroväckande händelser stannade 

ofta kvar en lång tid i sjuksköterskans tankar (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg, 2013).  

 

“The concern felt for the survivor sometimes stays with emergency nurses like something that´s 

pressing on my chest.” (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg, 2013, s. 2247). 

 

Sjuksköterskan var i dessa sammanhang känslomässigt överväldigad när de mötte dessa utsatta kvinnor 

och hade svårt att sätta gränser mellan sig själv och patienten. Det kunde vara svårt att distansera sig 

ifrån upplevelserna av den utsatta kvinnans situation (Goldblatt, 2009). Att försöka stödja dessa 

kvinnor visade sig vara associerat med en avsevärd känslomässig påverkan hos sjuksköterkan 

(Bradbury-Jones & Taylor, 2013). 

 

 Sjuksköterskans agerande vid möten med våldsutsatta kvinnor 
Många sjuksköterskor, precis som samhället i storhet, fann det svårt att förstå varför kvinnor som var 



 

9 

 

utsatta för övergrepp stannade kvar i sitt förhållande (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Robinson, 

2009). Farhågor om att kvinnan inte skulle vara sanningsenlig gentemot sjuksköterskan och att kvinnan 

skulle bli arg när sjuksköterskan frågade om övergrepp i nära relation, gjorde det svårt för 

sjuksköterskan att ställa frågor om övergrepp (Robinson, 2009). Men som tidigare nämnt var detta inte 

fallet, då kvinnan oftast ville bli tillfrågad. Sjuksköterskans möte med en kvinna utsatt för övergrepp 

skapade en rad olika reaktioner alltifrån att identifiera sig med kvinnan till att å andra sidan sätta 

tydliga gränser mellan sig själv och den utsatta kvinnan. Mötet med en utsatt kvinna kunde också väcka 

kritiska frågor angående sjuksköterskans professionella roll och hennes etiska ansvar som 

sjuksköterska. Många frågor uppstod om hur sjuksköterskan skulle bete sig för att lätta på kvinnans 

börda men ändå kontrollera sina egna känslor utan att det påverkade sjuksköterskans arbetsuppgifter 

(Goldblatt, 2009). Att försöka knyta an till kvinnan och ge både information och emotionellt stöd 

ansågs som en bra metod för att försöka hjälpa kvinnan men man skulle inte konfrontera henne direkt 

(Watt, Bobrow & Moracco, 2008). 

 

”First console her, be like, you know, i´m sorry that this is happening to you, this is a terrible situation 

that´s happening, you know, but okay, here´s what we need to do… you´re not alone, you´re not lost… 

hope is still there.” (Watt, Bobrow & Moracco, 2008 s. 723). 

 

Sjuksköterskan skulle behålla en professionell attityd gentemot den patient hon träffade, hon bör kunna 

lägga sin förförståelse och egna åsikter åt sidan under mötet (Goldblatt, 2009). Detta var speciellt 

viktigt under mötet med en kvinna utsatt för övergrepp i en nära relation. Det kunde dock vara svårt för 

sjuksköterskan att bibehålla detta på grund av att de kunde bli för personligt engagerade i sin patient 

och ta illa vid sig på en personlig nivå (Robinson, 2010). Det kunde även uppkomma en del frustration 

för sjuksköterskan som kunde känna att det bara var för kvinnan att lämna partnern som gör henne illa.  

 

Att kunna ge bästa möjliga vård 

Även om frågan om övergrepp skapade frustration hos sjuksköterskan då hjälpen inte skapade en 

omedelbar lindring eller lösning av situationen. Sjuksköterskan trodde ändå att kvinnan i framtiden 

kunde ha hjälp av att frågan ställts och att man diskuterat problemen (Robinson, 2009). Det kunde ta tid 

att skapa omedelbar lindring eller en långvarig lösning för kvinnan, då det också på grund av 

gemensamma barn eller av ekonomiska skäl tog tid att försöka få kvinnan att lämna förhållandet. 

Sjuksköterskan kunde också behöva söka och känna stöd ifrån arbetskamrater och sin chef för att själv 

kunna hantera situationen under processen att bygga upp patientens självkänsla och minska känslan av 

lidande (Reisenhofer & Seibold, 2012) 

 

Att kunna ge god vård åt kvinnan som var utsatt för övergrepp kunde trots detta vara svårt, då det fanns 

så många känslor och egna åsikter som sjuksköterskan bar på (Van der Wath, van Wyk & Janse van 

Rensburg, 2013). Sjuksköterskan kunde ha svårt att släppa taget om patienten. Att komma tillbaka till 

jobbet nästa dag och vilja veta hur det gått för den utsatta kvinnan, var avgörande för processen att till 

slut kunna ge god vård. Eftersom sjuksköterskan ofta kunde dra sig för att fråga kvinnan om de blivit 

utsatta för övergrepp vid det första mötet (Ibid). Inför mötet kunde det väckas kritiska frågor hos 

sjuksköterskan om hennes professionalitet och det etiska ansvaret en sjuksköterska har, hur mötet 

skulle gå till för att på bästa sätt vårda och stötta kvinnan. Samtidigt skulle inte sjuksköterskan bli för 

emotionellt involverad i kvinnans situation (Glodblatt, 2009). Öppenhet från sjuksköterskan var 

avgörande för god vård (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2013). Om sjuksköterskan var 

öppen och ställde frågor om övergreppet så kunde detta till slut diskuteras mellan den utsatta kvinnan 

och sjuksköterskan. Detta kallades “open area” och beskrivs som ett rum där kvinnan skulle känna att 

hon kunde berätta sin historia för sjuksköterskan, utan att bli bemött med till exempel fördomar (Ibid). 
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Det kunde ofta vara svårt för sjuksköterskan att veta hur denne skulle gå till väga, då det inte alltid 

finns riktlinjer eller något protokoll att följa. Trots att det fanns en specifik policy för hur 

sjuksköterskan skulle gå till väga för att på bästa sätt kunna vårda den misshandlade kvinnan. Kände 

många av sjuksköterskorna inte till att denna policy existerade men tyckte att den kunde komma att 

vara hjälpsam och skulle i framtiden använda den (Robinson, 2009). 

 

”I don´t think we´ve been educated as far as what questions to ask, who we contact, or what to look 

for.” (Robinson, 2009 s 574). 

 

Samarbete med andra myndigheter 

Kvinnorna betonade sjuksköterskans ansvar att tillhandahålla adekvat hjälp och att inte bli skickade 

runt mellan olika personer eller institutioner som inte kunde ge adekvat hjälp (Watt, Bobrow & 

Moracco, 2009). Det var viktigt att kunna veta när hjälp behövdes från annat håll och att kalla in andra 

myndigheter så kvinnan fick bästa möjliga förutsättningar och vård. Samarbetet mellan Hälso- och 

sjukvård och andra myndigheter var avgörande för en kvinna som upplever övergrepp (Pratt-Eriksson, 

Bergbom & Lyckhage, 2014). Om dessa parter samarbetade så hade kvinnan störst chans att kunna 

lämna sin partner och påbörja processen att starta ett nytt liv. Många kvinnor hade erfarit att det fanns 

stora klyftor mellan sjukvård och andra myndigheter, vilket medförde att vården inte alltid blev den 

bästa möjliga (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014).  

 

DISKUSSION 

 
Metoddiskussion 
Att använda sig av en kvalitativ ansats och göra en litteraturstudie med ett induktivt perspektiv ansågs 

som lämpligt för att det var upplevelser som ville undersökas (Lundman & Hällgren Granheim, 2012).  

Ett annat sätt att inhämta data hade varit att använda sig av självbiografier, men efterforskningar 

resulterade i att många böcker var skrivna utifrån enbart kvinnans upplevelser och inte utifrån 

sjuksköterskans erfarenheter, så denna metod uteslöts. Intervjuer hade också kunnat användas, på grund 

av att det hade varit alltför tidsödande att hitta informanter som kunde representera både 

sjuksköterskans samt kvinnans perspektiv. Att behöva begränsa antalet informanter hade gett ett 

mindre överförbart resultat, då de två intervjugrupperna hade blivit för små för att kunna se studiens 

resultat som trovärdigt. 

 

En kvalitetsgranskning gjordes efter Forsberg och Wengströms (2013) mall, vilket resulterade i att 

endast artiklar med hög kvalitet valdes ut. Tio artiklar valdes ut efter den kvalitetsgranskningen, vilket 

uppfyllde minimum antal artiklar. Fler artiklar hade gett ett mer nyanserat och varierat resultat. Det var 

främst problematiken kring att hitta originalartiklar som hindrade urvalet ifrån att bli större. Även 

oklarheter kring några artiklars forskningsetiska granskning påverkade urvalet av artiklar. För 

artikelsökningen användes Cinahl och Pubmed och olika sökord. Eftersom dessa databaser omfattar 

artiklar med full text. 

 

Analysen av artiklarna genomförde författarna var för sig för att först skapa sig en större förståelse för 

materialet vilket kan anses bra då resultatet av analysen då har kunnat diskuteras tillsammans. Enligt 

Lundman & Hällgren Granheim (2012) kan ett tydligt beskrivit analysarbete höja tillförlitligheten. 

Analysen resulterade i två olika synvinklar på texterna och har bidragit till ett mer nyanserat resultat. 

Författarnas förförståelse var inget problem i analysen, men kan ha påverkat resultatet ändå eftersom 

förförståelsen omedvetet kan ha varit med under såväl urval som analysprocess. 
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I många av de kvalitativa artiklarna som användes var deltagarantalet litet, därför kan resultatet inte ses 

som överförbart till andra grupper men resultatet kan ändå likväl vara överförbart till annan kontext i 

till exempel ett vårdsammanhang (Lundman & Hällgren Granheim, 2012). Vidare forskning inom 

området krävs för att göra resultatet överförbart till större grupper eller sammanhang. Att artiklarna är 

från olika delar av världen kan påverka resultatet, på grund av bland annat kulturella skillnader, där 

synen på kvinnor kan variera mellan exempelvis Sverige, Kina och Sydafrika. Vid sökningar i 

databaserna framkom det tidigt att det hade blivit svårt och allt för tidsödande att hitta artiklar endast 

ifrån Europa eller Norden. Eftersom övergrepp mot kvinnor är ett världsomspännande problem, kan det 

ändå anses att det har varit positivt att undersöka problemet på ett globalt vis (även om detta inte 

presenteras vidare i studien). Den generella kontext och kunskap som framkommit i resultatet kan dock 

vara nyttigt för alla sjuksköterskor att ta del av.  

 

 

Resultatdiskussion 
Syftet för denna litteraturstudie var att belysa vården av kvinnor utsatta för övergrepp i nära relation 

samt hur sjuksköterskan som ger vården upplever övergrepp i nära relation. Sjuksköterskan utgör oftast 

den första vårdkontakten den utsatta kvinnan möter när hon söker vård. Det är därför det är viktigt att 

sjuksköterskor får utbildning och kunskap om hur man upptäcker, bemöter och hur dessa patienter ska 

vårdas. 

 

Kvinnans känslor och hjälpen som finns att tillgå 

Denna litteraturstudie har visat hur viktigt det är att hjälpa den utsatta kvinnan med sin självkänsla. I 

Liebschutz, Battaglia, Finley & Averbuch (2008) artikel visade det sig positivt att som sjuksköterska 

hjälpa till att arbeta med en kvinnas känslor när hon berättade om övergrepp i nära relation. Man kan se 

en tydlig skiftning av kvinnans självkänsla, som ökar hennes förståelse för det våldsamma förhållandet 

samt stärker henne och minskar hennes lidande genom att hon till slut själv vågar söka hjälp för att få 

ett slut på övergreppen. Hayati, Eriksson, Hakimi, Högberg och Emmelin (2012) belyser det förstörda 

jaget, där kvinnorna uttrycker en situation om de inte är respekterade, degraderade, förminskade, 

övergivna och underlägsna människor som varken känner mening eller tillhörighet i ett sammanhang. 

Som sjuksköterska vill man att patienten ska känna sig trygg, men yrkeskunskaperna räcker inte alltid 

till för att hjälpa kvinnan med stora emotionella problem. Sjuksköterskan upplever det speciellt svårt 

när bristen på kuratorer gör att både sjuksköterskan och kvinnan känner att rätt hjälp inte finns att tillgå 

(Maina, 2009). Känslor som ofta uppstår hos kvinnan i samband med övergrepp är skam och dålig 

självkänsla, som i sin tur kan leda till lidande i form av en depression eller gå så långt att kvinnan ser 

självmord som enda utväg ur förhållandet(Tower, Rowe & Wallis, 2012). 

 

 

Bemötande 

Resultatet visar att vissa kvinnor kunde uppleva dåligt bemötande inom vården kan bero på 

sjuksköterskans okunskap om ämnet övergrepp, sjuksköterskan vill hjälpa men vet inte riktigt hur 

(Tower et. al., 2012). Ett dåligt bemötande från sjuksköterskan kan också bero på känslorna hos 

sjuksköterskan, att bemöta en kvinna som blivit utsatt för övergrepp kan väcka starka känslor hos 

sjuksköterskan som till exempel frustration eller medlidande (Ibid).  Det finns också de tillfällen då 

kvinnor kan ha känt sig nedvärderad och inte respekterade av sjuksköterskor, att dessa inte har ett 

professionellt bemötande gentemot kvinnan. Detta i sin tur kan då leda till att kvinnor drar sig för att 

söka den hjälp de kan behöva och har ett livslidande och ett vårdlidande i onödan (Liebschutz et. al., 

2008). För att skapa ett gott bemötande gentemot kvinnan som söker vård försöker sjuksköterskan 

bejaka en öppenhet och ta hänsyn till kvinnans livsvärld, där sjuksköterskan gav kvinnan en chans att 
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berätta sin historia och vad som pågick (Reisenhofer & Seibold, 2007). Att ta kvinnan till ett rum som 

låg avskilt från de andra rummen på till exempel akutmottagningen, har beskrivits som en trygg plats 

och där kan svara på om hon blivit utsatt för övergrepp och kanske vågar berätta mer om hennes 

livsvärld, bli respekterad och sjuksköterskan och kvinnan kan få tala ostört. Dessa faktorer har gjort att 

möten med sjuksköterskan beskrivits som positiva, där kvinnor blir bra bemötta och får en god relation 

till sin sjuksköterska och där kvinnans unika livsvärld blir sedd (Koziol-McLain, Giddings, Rameka & 

Fyfe, 2008). 

 

Sjuksköterskans kunskap och upplevelse av övergrepp 

Det kan även vara svårt för sjuksköterskan att se om en kvinna är utsatt för övergrepp, då många 

övergrepp i nära relation börjar med psykisk misshandel (Maina, 2009). Det kan följaktligen vara svårt 

för sjuksköterskan att veta när psykisk misshandel pågår, då sjuksköterskan och kvinnan kan ha olika 

uppfattningar om hur man blir “rätt” behandlad av sin partner. När är det okej att ta upp ämnet 

övergrepp med kvinnan som sökt vård, det kan vara en balansgång (Leibschutz, Battaglia, Finley & 

Averbuch, 2008). Litteraturstudiens resultat visar att kvinnor i allmänhet accepterar att bli tillfrågade 

om de blivit utsatta för någon form av övergrepp (Koziol-McLain et. al., 2008). Så det är upp till 

sjuksköterskan att våga fråga och skapa en vårdande relation och ett sammanhang för kvinnan där hon 

kan tala om sitt lidande och där hennes hälsoprocesser kan stödjas (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Övergrepp kan snabbt eskalera och gå från psykisk misshandel till fysiska övergrepp. Fysiska 

övergrepp kan vara “lättare” för sjuksköterskan att vårda då man har fått ett konkret svar på att detta 

kan röra sig om övergrepp. Det kunde också vara mer accepterat att få ställa frågor om hur skadan kan 

ha uppkommit (Tower et. al., 2012). Enligt Reisenhofer & Seibold (2006) så finns det en risk med att 

en kvinna kommer in med både fysiska och psykiska skador. Sjuksköterskan kanske bara fokuserar på 

de fysiska skadorna kvinnan har och frågar då inte på en djupare nivå hur hon mår psykiskt och 

emotionellt. På grund av den stora variationen av symtom hos kvinnor utsatta för övergrepp, är 

sjuksköterskor inte tillräckligt förberedda eller har inte tillräckligt med kunskap för att alltid kunna 

upptäcka eller vårda dessa kvinnor på ett optimalt sätt (Ibid). 

 

En annan viktig aspekt som framkom i resultatet var att ha god kunskap om sekretessen gentemot 

patienter. Sekretessen inom vårdyrket ska tas på största allvar, då det kan handla om patientens 

säkerhet som alltid stod i centrum. Vårdaren får då inte förmedla vidare att patienten vistas på 

akutmottagningen eller annan avdelning, till exempel om någon ringer och frågar om patienten finns på 

avdelning (OSL, SFS 2009:400). Kvinnan kanske gömmer sig för mannen som förgripit sig på henne. 

Sekretess kan i särskilda fall brytas av sjuksköterskan och läkare om man anser att en kvinna utsatt för 

så svåra övergrepp att patienten är i akut behov av hjälp som man inte kan bistå med på avdelningen, 

till exempel vid kontakt med andra avdelningar eller myndigheter. 

 

Denna litteraturstudie visade vidare att sjuksköterskan upplevde olika sorters utmaningar när man 

vårdade en kvinna utsatt för övergrepp i nära relation. Det kunde vara personliga, professionella, 

känslomässiga eller etiska utmaningar som ställer både yrkeslivet och privatlivet på sin spets. Gentemot 

kvinnan som ska vårdas kan sjuksköterskan känna att hennes kunskap och yrkeserfarenhet inte räcker 

till, på så sätt kan det vara svårt att skapa en holistisk syn i vårdandet (Maina, 2009), där den själsliga 

biten hos kvinnan kanske inte tas någon hänsyn till. Det kan skapa ett lidande hos kvinnan när man 

förbiser hela hennes livsvärld och unika upplevelser samt inte är öppen och följsam i sitt vårdande 

(Dahlberg & Segesten, 2010). I studien framkom också den frustration sjuksköterskan kunde känna när 

resultatet kunde låta vänta på sig och man kanske inte såg någon omedelbar effekt utav sitt arbete. 

Liebschutz et. al. (2008) betonar istället att kvinnorna som blivit utsatta för övergrepp hellre ser att man 

går sakta men säkert fram så att de kunde känna trygghet och att man inte använde sig av extrema 
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åtgärder som istället kunde påverka hennes livsvärld negativt. I detta fall var extrema åtgärder att 

kontakta polisen för att få mannen häktad, kvinnan var då rädd för att hon skulle bli mycket illa skadad 

eller till och med dödad av mannen vid nästa övergrepp.  Maina (2009) beskriver vidare den ännu mer 

frustrerade situationen när kvinnan försöker dölja eller förneka existensen av övergreppen eller när hon 

återvänder till mannen som förgrep sig på henne. Det kan vara svårt för sjuksköterskan att förstå detta, 

men för kvinnan är det självklart att i första hand minska risken för ytterligare våld.  Paradoxalt nog 

visar resultatet att det även var viktigt att hålla skenet uppe och upprätthålla sin roll som en god mor 

och en bra fru trots övergrepp (Hayati et. al., 2013). Detta skapade en stor känslomässig konflikt i 

kvinnans liv vilket i slutändan också gör det svårt att lämna förhållandet (Hayati et. al., 2013). Det 

kunde alltså sjuksköterskan ha svårt att förstå och detta kan påverka hennes yrkesroll på så vis att hon 

slutar fråga om övergrepp i nära relation, trots att en av de viktigaste arbetsuppgifter man har som 

sjuksköterska är att lyssna, inte döma någon eller dra förhastade slutsatser om en annan person (Tower 

et. al., 2012).   

  

Samverkan med andra myndigheter 

I studien visade det sig att samarbete var något positivt och kunde vara till stor hjälp för både 

sjuksköterskan och kvinnan, men att teamarbetet inte alltid var så bra etablerat mellan de olika 

myndigheterna. Men ibland kunde kvinnan få hjälp av sjuksköterskan fram till dess att Socialtjänsten 

kunde involveras (Tower, Rowe & Wallis, 2012; Maina 2009). Det var viktigt att veta när hjälp behövs 

ifrån andra professioner, andra samhälleliga intuitioner så kvinnan kan få bästa möjliga förutsättningar 

och vård för att skapa det liv som hon vill (Ibid.).  

 

 Studiens resultat påvisar att kvinnorna hade uppmärksammat att det fanns klyftor mellan dessa olika 

institutioner som ibland gjorde att vården inte blev så bra som den kunde. Till exempel så kan 

sjuksköterskan känna frustration när hennes anmälan till polisen angående övergrepp i nära relation 

inte blir tagen på allvar (Maina, 2009). Det är inte nog att en kvinna blir utsatt för övergrepp för att 

polis eller socialtjänst ska reagera, utan det måste finnas barn i hushållet för att en anmälan ska utredas 

praktiskt och då i första hand för barnens skull och inte kvinnans. Vilket anses som väldigt anstötande, 

självklart ska barnen ha hjälp men kvinnan är minst lika utsatt på grund av ekonomiska och psykiska 

problem som övergrepp i nära relation kan leda till (Hayati et. al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2007). 

Hon behöver också hjälp. Maina (2009) skriver om hur resurserna inte räcker till, vilket påverkar 

teamarbetet. Att inte ha någonstans där man kan låta kvinnorna stanna över natten för att sedan få mer 

hjälp att komma ur sin situation och få stöttning. En kvinnojour eller liknande som kan hjälpa till för att 

få kvinnan att känna trygghet och någon hon kan få prata med. Stöd och hjälp för att skapa mening och 

sammanhang i kvinnans liv igen, minska det lidande hon känner samt att återigen berika hennes 

livsvärld med positiva händelser (Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

 Slutsatser 
Sjuksköterskan roll är betydande för att upptäcka ett övergrepp i nära relation, det ligger också stor vikt 

på deras bemötande gentemot kvinnan för att hon ska vilja berätta om de upplevda övergreppen. Något 

som också verkar saknas är generella riktlinjer för hur hon ska gå tillväga för att sjuksköterskan på 

bästa sätt ska kunna upptäcka och vårda kvinnor utsatta för övergreppet, samt att lägga en grund för 

samarbete mellan myndigheter som faktiskt kan hjälpa både sjuksköterskan och kvinnan att hantera 

situationen bättre. Sjuksköterskan har även uttryckt att det är psykiskt påfrestande att vårda kvinnor 

utsatta för övergrepp så ett bra “säkerhetsnät” på arbetsplatsen är nödvändigt, för att kunna underlätta 

för sjuksköterskan. Något som också har framkommit under studiens gång är att kvinnor tyckte att det 

var acceptabelt att svara på frågan om övergrepp och man ville att sjuksköterskan skulle ställa frågan, 

för att få en chans att bestämma själv om man vill berätta eller inte.   
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Studies on 

Health and Well-

being 

Don’t ask 

don’t tell: 

Battered 

women living 

in Sweden 

encounter with 

healthcare 

personnel and 

their 

experience of 

the care given. 

Undersöka vilken 

vård och stöd som 

erbjuds kvinnor 

utsatta för 

övergrepp. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Fenomenologisk, 

hermeneutisk 

ansats. 

12 (0) Om stödet kvinnan får av sjuksköterskan 

kombineras med hjälp ifrån andra 

myndigheter, sker så ökar chansen att 

kvinnan kan ta sig ur våldet i nära relation 

78 % =Hög 

 

 18/23 p 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Reisenhofer, S 

& Seibold, C. 

 

2012 

 

Australien 

 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

 

Emergency 

healtcare 

experiences of 

women living 

with intimate 

partner 

violence 

Undersöka 

vårderfarenheter 

hos australienska 

kvinnor som lever 

med en partner som 

utövar övergrepp 

mot henne. Hur 

detta kan påverka 

kvinnans syn på 

övergrepp och hur 

detta påverkar 

kvinnans 

självkänsla. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

semistrukturerade 

frågor. 

7 (0) Kvinnor som lever i förhållande där 

övergrepp pågår har begränsade tillfällen att 

söka hjälp och sjukvårdspersonalen saknar 

ofta empati och förståelse eller kan de inte 

ge kvinnan den hjälp som kan behövas för 

att ta sig ur förhållandet. 

78 % = Hög 

 

18/23 p 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Robinson, R. 

 

2010 

 

Journal Of 

Emergency 

Nursing. 

 

Myths and 

Stereotypes: 

How registered 

nurses screen 

for intimate 

partner 

violence. 

Undersöka 

sjuksköterskans 

roll i fall orsakat av 

övergrepp i nära 

relation, i 

akutsjukvården. 

Fenomenologisk, 

kvalitativ 

intervjustudie 

med 

halvstrukturerade 

frågor. 

13 (0) Fyra teman som beskriver sjuksköterskans 

syn på IPV och varför man inte ställer 

frågan. 

78 % =Hög 

 

 18/23 p 
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Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

van der Wath, 

A., 

van Wyk, N. & 

Janse van 

Rensburg, E. 

 

2013 

 

Sydafrika 

 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Emergency 

nurses' 

experiences of 

caring for 

survivors of 

intimate 

partner 

violence. 

Undersöka 

akutsjuksköterskans 

erfarenhet av att 

vårda de som blivit 

utsatta för övergrepp 

av sin partner. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Fenomenologisk 

ansats. 

11 (0) Sjuksköterskan bevittnar ofta fysiska och 

psykiska skador hos kvinnor utsatta för våld 

i nära relation. Möten med kvinnorna är 

känsloladdade och kan påverka 

sjuksköterskans egen självbild och yrkesroll 

negativt. 

91 % =Hög 

 

21/23 p 

 

 

Författare 

År 

Land 

Tidsskrift 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Watt, M., 

Bobrow, E., & 

Moracco, K. 

 

2008 

 

Violence 

Against 

Women. 

 

Providing 

support to IPV 

victims in the 

emergency 

department: 

vignette-based 

interviews 

with IPV 

survivors and 

emergency 

department 

nurses. 

Beskriva möjliga 

sociala stöd för 

kvinnan beroende 

på hur redo hon är 

att avslöja och ta 

ställning till våldet. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

semistrukturera-

de frågor om tre 

olika IVP 

scenarion. 

10 sjuksköter 

– skor 

16 kvinnor 

utsatta för 

IPV 

Sjuksköterskor borde reflektera kring 

bemötande, åtgärder samt kvinnans känslor i 

situationen för att kunna hjälpa henne på ett 

bra sätt. 

78 % =Hög 

 

18/23 p 



 

 

 

Kvalitetsbedömning                                                                                              Bilaga 3 s. 1 (2) 

                                                                 
Modifierad checklista för kvalitativa artiklar 
Ur Forsberg & Wengström, 2013. 

 

● Har syftet tydligt beskrivits? 1p 

● Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 1p 

● Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 1p (Inklusionskriterier och 

exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

● Var genomfördes undersökningen? 

● Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 1p 

● Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). 1p 

● Är undersökningen lämplig? 1p 

● Etiskt förhållningssätt och godkännande (tillägg från författarna). 1p 

● Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 1p 

● Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes, etc.)? 1p 

● Ange datainsamlingsmetod: 1p 

                     o Ostrukturerade intervjuer 

                     o Halvstrukturerade intervjuer 

                     o Fokusgrupper 

                     o Observationer 

                     o Video-/bandinspelning 

                     o Skrivna texter eller teckningar 

● Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 1p 

● Är analys och tolkning av resultatet diskuterade? 1p 

● Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 1p 

● Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 1p 

● Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 1p 
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● Är resultaten åtförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 1p 

● Är de teorier och tolkningar som presenteras beroende på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar) 1p 

● Kan resultat återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 1p 

● Stöder insamlade data forskarens resultat? 1p 

● Har resultaten klinisk relevans? 1p 

● Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 1p 

● Finns risk för bias? 1p 

● Vilken slutsats drar författarna? 1p 

● Håller du med om slutsatserna? (om nej, varför inte?) 

 

Skall artikeln inkluderas? 

 

Betygsättning: Hög, Medel och Låg 

 

 

 

 

För varje Ja-svar på frågorna i checklistan fick artikeln en poäng och vid Nej-svar noll poäng, totalt 

kunde varje artikel få 23 poäng. 18 poäng motsvarade 75 % Ja-svar och då ansågs artikelns kvalitet 

som hög. Vid mellanhög kvalitet skulle artikeln ha minst 50 % Ja-svar och vid låg kvalitet hade 50 % 

ja-svar eller lägre. För att artiklarna skulle inkluderas i studien var de tvungna att få 18 poäng eller mer 

alltså över 75 % ja-svar, vilket även exkluderade artiklar med mellanhög kvalitet. Endast artiklar av 

hög kvalitet har valts ut till studien. 

 



 

 

 

Exempel på analys             Bilaga 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Att arbeta med känslor är mer utmattande än att arbeta en 

hel dag på stående fot. 

Utmattande att arbeta med känslor. Många känslor. Överväldigande känslor. 

Sjuksköterskor kan inte förstå varför kvinnor stannar i ett 

förhållande där övergrepp pågår, de kan även tycka att 

kvinnan själv är ansvariga för att de blir misshandlade. 

Sjuksköterskan erfarenheter och 

kunskap om att vårda en 

misshandlad kvinna. 

Sjuksköterskans 

upplevelser och 

kunnande. 

Kunskap om övergrepp 

Kvinnor som söker vård för sina skador som de fått på 

grund av misshandel tycker inte att sjuksköterskor ser 

allvaret i deras skador och skulle gärna vilja få frågan om 

de blivit utsatta för våld. 

Kvinnors syn på hur de blir bemötta i 

vården. 

Bemötande i 

vården 

Kvinnans upplevelser av vården. 

En kvinna utsatt för övergrepp tycker inte hon blir tagen 

på allvar av vården, detta gör att kvinnan tycker det blir 

svårt att fråga efter hjälp. I stället återvänder hon hem 

utan att få den hjälp hon behöver. 

Inte tagen på allvar, svårt att då fråga 

efter hjälp. 

Fråga om hjälp Känslor hos den utsatta kvinnan 

Vid mötet i vården med den utsatta kvinnan sätts 

sjuksköterskans professionalitet och hennes etiska ansvar 

på prov. 

Möte i vården med en utsatt kvinna, 

professionalitet och etiskt ansvar. 

Professionalitet 

och etik i vården. 

Kvalitet i vården 

 


