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SAMMANFATTNING 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor, komplikationer, sociala begränsningar 

 

Bakgrund: I Sverige år 2012 gjordes 28 000 anmälningar av misshandel mot kvinnor över 18 år. 

Våld i nära relationer utövas vanligast av en man mot en kvinna. Det finns fysiskt, psykiskt, sexuellt 

och socialt våld som negativt påverkar kvinnan på olika sätt. Varje år tvingas 12 000 -14 000 

kvinnor i Sverige att uppsöka sjukvård till följd av skador som uppstått när de utsatts för våld i nära 

relation. 

 

Syfte: Att undersöka hur kvinnors liv påverkas utav mäns våld i nära relationer genom att 

identifiera vilka de fysiska, psykiska, sociala och sexuella komplikationer detta resulterar i. 

 

Metod: En litteraturstudie där inkluderade vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskats. Artiklarnas 

resultat har sedan analyserats och presenterats i fyra huvudteman utifrån frågeställningen. 

 

Huvudresultat: Enligt litteraturstudiens resultat ansågs det psykiska våldet och dess konsekvenser 

vara värst för kvinnan. De komplikationer som förekommer mest frekvent är att kvinnan drabbas av 

psykiska tillstånd såsom ångest (42-91%), depression (64-76%), posttraumatiskt stressyndrom (19-

86%) och att kvinnan är ekonomiskt begränsad (22-86%) samt känner rädsla (42-70%), skam (36-

79%) och förtvivlan (14-63%). 

 

Slutsats: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer bidrar till negativa hälsokonsekvenser för den 

våldsutsatta kvinnan både, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Kvinnorna skuldbelade sig själva 

för våldet och skämdes för situationen vilket gjorde att de undanhöll att berätta om våldet för någon 

och lät bli att söka hjälp. Detta visar att identifieringen, bemötandet och behandlingen av 

våldsutsatta kvinnor kan bli bättre. Genom att vårdpersonal får möjlighet till mer utbildning och 

kunskap i våld i nära relationer kan detta arbetet förbättras. 
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SAMMANFATTNING 

 

Key words: Intimate partner violence, abused women, complications, social limits 

 

Background: In Sweden in 2012 were 28,000 complaints of abuse against women over 18 years. 

Domestic violence is exercised frequently by a man against a woman. There are physical, 

psychological, sexual and social violence that negatively affect women in different ways. Every 

year, 12,000 -14,000 women in Sweden seek medical help as a result of injury incurred of domestic 

violence. 

 

Aim: To examine how women's lives are affected by male violence in intimate relationships by 

identifying the physical, psychological, social and sexual complications. 

 

Method: A literature review, were included articles reviewed and quality determined. Articles 

results were then analyzed and presented in four main themes based on the issue. 

 

Main results: According to the result of the literature study, psychological violence and its 

consequences was the worst for the woman. The complications that occur most frequently is that 

women suffer from mental disorders such as anxiety (42-91%), depression (64-76%), post-

traumatic stress disorder (19-86%) and that the woman are economic limited (22-86%) and feels 

fear (42-70%), shame (36-79%) and despair (14-63%). 

 

Conclusion: Men's violence against women in intimate relationships contribute to negative health 

consequences for the abused woman both physically, mentally, socially and sexually. The women 

were blaming themselves for the violence and were ashamed of the situation. That made them not to 

tell anyone about the violence and did not seek help. This shows that the identification and 

treatment of abused women can be better. By giving the medical staff more education and 

knowledge of domestic violence, the work can be improved. 
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1.0 BAKGRUND 

 

 

1.1 Våldsutsatta kvinnor - ett samhällsproblem 

Våld i nära relationer är ett stor samhällsproblem, storleken och de förödande konsekvenserna av 

mäns våld mot kvinnor i nära relationer avslöjas alltmer (Enander & Holmberg, 2007). World 

Health Organization, WHOhar försökt att stärka våld mot kvinnor som ett omfattande och 

växande folkhälsoproblem runt om i hela världen och utnämner detta till en prioriterad 

folkhälsofråga. En rapport från WHO (2013) visar att 35 % av kvinnorna runt om i världen har 

utsatts för fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld vid något tillfälle. Det allvarligaste hotet mot 

kvinnors hälsa idag är just mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Det är ett stort folkhälsoproblem 

som kräver omedelbara åtgärder (WHO, 2013). 

 

Statistik från Brottsförebyggande Rådet Brå visar att antalet anmälda våldsbrottsfall mot kvinnor 

har stigit under den senaste tio-årsperioden. Under 2014 anmäldes omkring 17 100 misshandelsbrott 

i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret. I en svensk studie gjord av Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, (2001) uppgav 46 % av 10 000 kvinnor att de hade 

erfarenheter av mäns våld efter 15 års ålder. I den Nationella trygghetsundersökningen uppger 16 

procent av de som utsatts för misshandel att gärningspersonen var en närstående 

(Brottsförebyggande rådet Brå, 2015). Varje år dödas cirka 20 stycken kvinnor av en man hon 

känner (Riksföreningen RSK, 2014).    

 

Enligt Polisen (2015) i Sverige är våld i nära relationer när du blir illa behandlad av någon som är 

närstående, såsom din make/maka, sambo, släktingar, föräldrar eller annan familjemedlem. Våld i 

nära relationer utövas vanligast av en man mot en kvinna, oavsett social tillhörighet, ålder, 

utbildning eller religion. År 1998 infördes lagen om grov fridskränkning och grov 

kvinnofridskränkning. Lagen innefattar att fysisk och psykisk misshandel, sexuellt tvång, 

systematiskt upprepande och kontrollerande beteende är straffbelagda gärningar. Våld mot kvinnor 

är inte endast en kränkning av den kroppsliga integriteten utan är också en kränkning mot kvinnors 

grundläggande frihet och rättigheter (Polisen, 2015a). 
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1.2 Sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

En god vård innebär enligt hälso- och sjukvårdslagen att beakta patientens behov av trygghet, att 

vården är lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter 

mellan patienten och sjukvården. En förutsättning för att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda 

den våldsutsatta kvinnan adekvat vård, stöd och hjälp är att våldsutsattheten upptäcks (Nationellt 

Centrum för kvinnofrid NCK, 2014). I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) står: 

 

 

“Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet” 

 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor belyser vikten av att sjuksköterskan ska 

kunna stödja, utbilda, förmedla, kommunicera samt att identifiera och förebygga ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta i samband med sjuksköterskans vårdvetenskapliga metaparadigm 

människa, omvårdnadshandlingar och hälsa (Kristoffersen, 2006). Genom att olika professioner och 

verksamheter samverkar kan våldsutsatta kvinnor lättare få adekvat hjälp (Wendt & Enander, 2013). 

Det krävs både mer kunskap, erfarenhet och utbildning när det gäller våldets orsaker, mekanismer 

och konsekvenser för att kunna åstadkomma förändring i arbetet mot våld mot kvinnor i nära 

relationer (RSK, 2014). 

 

1.3 En samhällskostnad 

Mäns våld mot kvinnor utgör inte enbart ett allvarligt problem för kvinnors säkerhet och rättigheter. 

Det innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för samhället, individen och framtida 

generationer (Socialstyrelsen, 2006). Mäns våld mot kvinnor leder till stora kostnader för samhället 

när det gäller sjukskrivnings-, arbetslöshets- och missbruksproblematik (Kastling, 2010). I en studie 

av Socialstyrelsen (2006) uppskattades kostnaderna varje år för mäns våld mot kvinnor i nära 

relationer till över tre miljarder kronor, detta är dock en bråkdel av de faktiska kostnaderna som det 

partnerrelaterade våldet ger upphov till, då den exakta summan är svår att precisera. I studien 

(Bonomi, Anderson, Rivara & Thopson, 2009) visar det sig att i USA är vårdkostnaden för 

våldsutsatta kvinnor 42 procent högre än för icke våldsutsatta kvinnor . 
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1.4 Våldets olika uttryck 

Brottet kan innehålla våld av fysisk, psykisk eller sexuell art (Polisen, 2015b). Fysiskt våld är då 

våldet riktar sig direkt mot någon annan person. All oönskad beröring eller fysisk handling som 

skadar eller skapar fysisk smärta som sparkar, stryptag eller slag identifieras som fysisk våld 

(Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR, 2011). 

 

Psykiskt våld kan yttra sig på många sätt, exempelvis genom kränkande ord, förödmjukande 

beteende, svartsjuka och genom försök till isolering. Denna form av våld kallas även för verbalt 

våld och uppfattas av många som den svåraste formen att handskas med. Psykiskt våld är också hot 

om fysiskt våld samt indirekta hot som till exempel syftar på en familjemedlem, annan närstående, 

ett husdjur eller egendom (RSK,2014). 

 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett socialt fenomen (Enander, 2010). Studien 

Widding Hedin (1997) skriver att kvinnan kan ha svårt att förstå att mannen hon älskar utövar våld 

mot henne. Kvinnan vill inte heller uppfattas som offer och pekas ut till att ses som svag och 

oduglig när det handlar om att själv kunna bestämma över sitt eget liv (Hydén, 1995). Mannen 

begränsar kvinnans livsutrymme och avskärmar henne alltmer ifrån omvärlden (RSK, 2014). 

 

Våldtäkt eller tvång att genomföra sexuella handlingar mot sin vilja hör till sexuellt våld. Detta är 

en kränkning som omges av tystnad och tabu (NCK, 2015). Den allvarligaste kränkningen en 

människa kan utsättas för är sexuellt övergrepp. Vid sexuella övergrepp utövas det makt och det 

handlar om att förnedra en annan människa (NCK-rapport 2008:1). 

 

I en tidigare studie utförd av (Hyden, 1997) framkom det att kvinnor som blir misshandlad utav sin 

man i hemmet inte ser sig själv som misshandlad eller ser själva våldet som misshandel. Därav 

undviker de att berätta om sin situation, låter bli att söka vård, avskärmar sig ifrån omgivningen och 

förlorar sin personlighet. 

 

2.0 Teoretiskt ramverk 

Kari Matinsens omvårdnadsteori kommer att användas för att förankra denna studie i den 

vårdvetenskapliga kontext och har använts som referensram då den är inriktad på sjuksköterskans 

ställning och funktion till patienten. Martinsen (1998) diskuterar med hänvisningar till den danska 

teologen Svend Bjerg om hur det teoretiska begreppet ”ställföreträdare” kan känneteckna 

sjuksköterskan. 
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Martinsen (1998) definierar en ”ställföreträdare” som följande; en person som befriar den 

nödställde från någonting negativt, det vill säga att sjuksköterskan kommer patienten till 

undsättning genom att tillfälligt träda in i patientens ”ställe” och hjälpa han/henne att återfinna 

sitt ”ställe”, sig själv – att återfå sitt fotfäste i tillvaron och återerövra sitt livsmod och sina 

livsmöjligheter. 

 

Martinsen (1998) fokuserar sin filosofi kring omsorgen och den omsorgsbehövande, det vill säga 

hur vi människor är behövande och beroende av varandra och hur sjuksköterskan ska finnas där 

samt hur han/hon går patienten till mötes. Martinsen (1998) poängterar också att denna roll som 

”ställföreträdare” skiftar och är situationsanpassad, det är den nödställdes situation som bildar 

utgångspunkten för hur agerande sjuksköterskan kommer att vara och hur han/hon kan träda in i 

patientens ”ställe”. Att ha en ”ställföreträdare” i svåra och kränkande situationer som vid våld i nära 

relationer kan vara räddningen, en behövande vägledande hjälp till att återfå och förändra sitt liv. 

 

Ytterligare två teoretiska begrepp som Martinsen (1998) använder sig av är generaliserad 

ömsesidighet och oegennyttig ömsesidighet, dessa begrepp som finns inom flera akademiska 

discipliner och anses vara den grundläggande tillit som bär upp ett fungerande samhälle. Ett 

ömsesidigt samspel mellan varandra där sjuksköterskan ger omsorg men inte förväntar sig 

någonting tillbaka. 

 

 

3.0 Problemformulering 

Vårdpersonal möter dagligen kvinnor som söker vård, en del av dessa har blivit utsatt för våld i nära 

relation. Då det ofta inte syns på utsidan och dessa kvinnor undviker att berätta om sin situation är 

mörkertalet stort och dessa kvinnor får inte den adekvata vård, stöd och hjälp dem behöver. Det är 

därför angeläget att synliggöra konsekvenserna dessa våldsutsatta kvinnor drabbas av för att kunna 

öka möjligheten till att uppnå adekvat hjälp. 

 

4.0 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur kvinnors liv påverkas utav mäns våld i nära 

relationer genom att identifiera vilka de fysiska, psykiska, sociala och sexuella komplikationer detta 

resulterar i. 
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5.0 Frågeställning: 

 

• Vilka komplikationer får kvinnor av mäns våld i nära relationer? Avseende: 

- Fysiskt 

- Psykiskt 

- Socialt   

- Sexuellt 

 

 

6.0 METOD 

 

6.1 Design 

Litteraturstudie, då tidigare utförda studier inom det valda ämnet har granskats. Litteraturstudier kan 

ge en bredare bild över kunskapsläget inom ett område (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

6.2 Urval 

Inklusionskriterier 

Författaren började med att eftersöka artiklar från årtalen 2000-2015. Då dessa sökningar visade att 

det fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet med senare 

publiceringsdatum, begränsade författaren sökningen till artiklar från årtalen 2005- 2015, för att få 

så aktuella träffar som möjligt. De utvalda artiklarna skulle vara orginalartiklar, skrivna på engelska 

eller svenska med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Artiklarna skulle även gå att finna kostnadsfritt 

i fulltext på internet. Artiklarna skulle handla om kvinnor, 18 år och uppåt som blir eller blivit 

utsatta för våldsbrott av en man, kvinnan har haft eller har en nära relation till och syfta till att 

undersöka vilka komplikationer detta medför både fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. 

 

Exklusionsskriterier 

Artiklar som inte besvarade studiens syfte eller med ett svårtolkat resultat valdes bort. 

Litteraturstudier uteslöts då det finns en risk för att resultatet är baserat på samma artiklar som redan 

valts. Artiklar som inte uppnådde medelhög eller hög kvalité vid kvalitetsgranskningen valdes bort. 

Artiklar som handlade om prostitution, trafficking och om rättssystemet valdes bort, även de artiklar 

som innefattade kvinnor med specifik sjukdom, funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning 

exkluderades också bort. 
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6.3 Sökstrategi 

De databaser som användes vid sökning av artiklar var PubMed, CINHAL och PsykINFO. 

Databaserna innehåller aktuell forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2008). Specifika sökord översattes till engelska. Sökorden var ”intimate partner violence, domestic 

violence, consequences, battered women, mental health, women health”.  Först skedde en 

fritextsökning på sökorden ”intimate partner violence” och ”domestic violence” i databaserna. 

Sedan kombinerades dessa sökord var för sig med ”AND” samt ytterligare sökord för att hitta färre 

och mer relevanta artiklar till det valda ämnet. De filters som begränsade sökningen var att 

artiklarna skulle finnas i full text och inte var äldre än tio år. I CINAHL och PsykINFO användes 

även “peer reviewed- funktionen”. Artiklar med relevanta titlar och nyckelord lästes igenom och 

gällande de artiklar som verkade intressanta för syftet lästes även dess abstrakt. De artiklar med 

relevant abstrakt lästes sedan i sin helhet och de som besvarade syftet valdes ut till första 

granskningssteget i urvalsprocessen. Artikelsökningen genomfördes under vecka 39-40 och 

resultatet presenteras i tabell 1, 2 och 3.  En av artiklarna som var relevanta till studiens syfte 

hittades genom granskning av referenslistan i studentuppsatsen Att fråga kvinnor om våld i nära 

relationer (Ahlström & Larsson, 2014). Artikeln söktes fram i databasen PubMed med hjälp av dess 

titel. Artikelsökningen presenteras i tabell 4. 

 

Tabell 1: Artikelsökningar PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Steg 1 Steg 2 

Intimate partner violence 

 

 974  0  0  0  0  0 

Intimate partner violence 

AND consequences 

 79  79  7  2  1  0 

Intimate partner violence 

AND mental health 

 209  209  39  3  2  2 (nr: 23,   

26) 

Intimate partner violence 

AND battered women 

 150  150 

 

 19  4  2  2 (nr: 12, 

32) 

Battered women 

 

 246  98  22  6  3  0 

Intimate partner violence 

AND domestic violence 

 818  0  0  0  0  0 

Domestic violence 

 

 1231  0  0  0  0  0 

Domestic violence AND 

women health 

 1011  0  0  0  0  0 

Domestic violence AND 

consequences 

 243  0  0  0  0  0 

Domestic violence AND 

consequences AND women 

health 

 122  122  43  3  1  0 
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Tabell 2: Artikelsökningar CINHAL 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Steg 1 Steg 2 

Intimate partner violence 

 

 1373  0  0  0  0  0 

Intimate partner violence AND 

consequences 

 84  84  20  2  2  0 

Intimate partner violence AND 

consequences AND battered 

women 

 27  27  24  3  2  1 (nr:16) 

Intimate partner violence AND 

mental health 

 177  177  32  2  0  0 

Domestic violence 

 

 1009  0  0  0  0  0 

Domestic violence AND 

women health AND 

consequences 

 31  31  14  4  1  0 

 

 

Tabell 3: Artikelsökningar PsykINFO 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrkt 

Lästa 

artiklar 

Steg 1 Steg 2 

Intimate partner violence AND 

consequences 

 164  164  32  4  3  2 (nr: 8, 

12) 

Intimate partner violence AND 

consequences AND mental 

health 

 46  46  14  3  3  1 (nr: 27) 

Domestic violence AND 

consequences 

 144  144  22  2  1  0 

Domestic violence AND 

consequences AND mental 

health 

 43  43  9  3  2  1 (nr: 9) 

 

 

Tabell 4: Artikelsökning PubMed 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Steg 1 Steg 2 

Partner violence and health: results from the 

first national study on violence against women 

in Norway 

 

 1  1  1  1  1  1 (nr:1) 
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6.4 Författarens förståelse 

Författarens erfarenhet är att det finns ett stort antal våldsutsatta kvinnor som inte identifieras av 

vården och att kvinnorna inte känner trygghet för professionell hjälp samt att de konsekvenser som 

uppstår av mäns våld mot kvinnor i nära relationer påverkar kvinnorna negativt både fysiskt, 

psykiskt, socialt och sexuellt vilket begränsar kvinnans liv. Denna förståelse grundar sig på 

erfarenheter från olika arbetsplatser samt praktikplatser under sjuksköterskeutbildningen. Ett annat 

antagande är dock att om våldets konsekvenser identifieras och sjuksköterskor får en mer 

omfattande kunskap och utbildning i våld mot kvinnor i nära relationer kan detta arbete förbättras.  

 

 

6.5 Bearbetning och analys 

Utifrån hur väl de lästa artiklarna besvarade studiens syfte gick de vidare till granskningssteg två i 

urvalsprocessen. De artiklar som valdes bort svarade inte helt till syftet. De återstående artiklarna 

kvalitetsgranskades sedan, mallarna som användes för att granska artiklarnas kvalité var Forsberg 

och Wengströms (2013) analys för artiklar med kvalitativ och kvantitativ ansats. Då dessa mallar 

inte hade något poängsystem för att bedöma vilken kvalité de uppnådde studerades tidigare 

examensarbeten som använt sig av Forsberg och Wengströms (2013) analys. Mallen för kvalitativa 

artiklar gav maximalt 25 poäng och mallen för kvantitativa artiklar gav maximalt 20 poäng för de 

studier utan jämförelsegrupp och 22 poäng för de som hade jämförelsegrupper. Detta gjordes för att 

de artiklar där jämförelsegrupper inte var relevant skulle få ett sämre betyg på grund av att dessa 

frågor inte kunde besvaras. Varje positivt svar gav en poäng och antalet poäng räknades sedan ut i 

procent mot den totala poängsumman. Hög kvalitet bedömdes vara 85- 100 %, medelhög kvalitét 

70- 84 % och låg kvalitét 0- 69%. Av de inkluderade artiklarna uppnådde fyra hög kvalité och sex  

medelhög kvalité i granskningssteg två i urvalsprocessen. Granskningsmallarna presenteras i bilaga 

1 och 2. 

 

De inkluderade artiklarna lästes i sin helhet och granskades igen för att minska risken för 

missförstånd av granskningsmallarna. De avsnitt av artiklarnas resultat som besvarade 

litteraturstudiens syfte ströks under. Därefter identifierades överensstämmande och återkommande 

delar från de olika artiklarnas resultat och utifrån frågeställningen skapades fyra huvudteman fram  

som bildar rubriker i litteraturstudiens resultatavsnitt. Relevant data från de inkluderade artiklarna 

placerades under passande rubrik. En artikelmatris utformades för att sammanställa de inkluderade 

artiklarnas syfte, metod, huvudresultat samt vilken vetenskaplig kvalité de erhållit. Artikelmatrisen 

presenteras i bilaga 3. 
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6.6 Etiska överväganden 

De vetenskapliga artiklar som utgör resultatet i denna litteraturstudie ska ha tagit upp etiska 

överväganden i sin studie eller blivit godkända av en etisk kommitté (Vetenskapsrådet, 2011).  De 

artiklar som inte överensstämde med författarens förståelse valdes inte bort på grund av detta. Målet 

med litteraturstudien var att redovisa de valda artiklarnas innehåll så sakligt som möjligt oavsett 

författarens egna åsikter och värderingar. 

 

 

7.0 RESULTAT 

Litteraturstudien grundar sig på tio vetenskapliga artiklar från Sverige, USA, England, Australien, 

Jordanien och Norge. Fem av dem är kvantitativa och fyra kvalitativa. En av artiklarna har 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet presenteras i fyra huvudteman baserad på 

frågeställningen. Dessa teman redovisas som rubriker med efterföljande text. En översikt över de 

mest frekventa komplikationerna inom varje huvudtema presenteras i tabell 5. 

 

 

Tabell 5: De mest frekventa komplikationerna inom varje huvudtema enligt resultatet för 

litteraturstudien. 

 

Fysiska 

 

 

Psykiska 

 

- Ledvärk och muskelinflammation (16-21%) 

- Självskadebeteende (14-29%) 

- Viktnedgång/Viktuppgång (7-15%) 

- Handikapp och skador (12-43%) 

 

 

- Rädsla och Osäkerhet (42-70%) 

- Skam och Skuld (36-79%) 

- Ångest (42-91%) 

- Depression (64-76%) 

- Posttraumatisk stress syndrom (19-86%) 

 

Sociala 

 

 

Sexuella 

 

- Isolerad och Ensam (32-44%) 

- Kränkt och Förtvivlad (14-63%) 

- Sjukskriven (22-84%) 

- Begränsad ekonomi (22-86%) 

- Skyddat boende och hemlig identitet (13-87%) 

 

 

- Blödningsrubbningar (23-46%) 

- Infektioner (9-22%) 

- Smärta (28-39%) 

- Graviditet (20-23%) 
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7.1 Den fysiska påverkan på den våldsutsatta kvinnans kropp 

Flera studier visar att fysiskt våld är en vanligt förekommande form av våld i nära relationer (Chang 

et al., 2010; Jaquier, Hellmuth & Sullivan, 2012; Neroien & Schei, 2008). Studien (Chang et al., 

2010) rapporterar att 71 % av kvinnorna utsattes för fysiskt våld det senaste året samt 12 % 

fortfarande lever med sina män. Exponering för fysiskt partnervåld är associerat med skador, 

handikapp och långvarig sjukdom (Neroien & Schei, 2008). Jaquier och medarbetare (2012) visar 

att 13.7 % av kvinnor som utsätts för fysiskt våld i nära relationer avsiktligt utövar 

självskadebeteende. Prevalensen av kvinnor som avsiktligt utövar självskadebeteende är speciellt 

förekommande hos kvinnor som blir utsatt för våld i nära relationer. I studien (Neroien & Schei, 

2008) påvisas det att sannolikheten är större att våldsutsatta kvinnor tar mer receptbelagda 

läkemedel än kvinnor som ej lever med våld i nära relationer. 

 

 

Enligt studien (Scheffer Lindgren & Renck, 2008) drabbas de våldsutsatta kvinnorna av olika typer 

av fysiska symptom som ett resultat av det psykiskt våldet. Ett flertal av kvinnorna berättar hur de 

lidit av viktförlust och andra hur de börjat tröstäta och gått upp mycket i vikt på grund av det 

psykiska traumat de utsatts för. Tröstätandet ledde till en stor viktökning som bidrog till att 

kvinnorna fick ledsmärta och muskelinflammation flera år efter separation ifrån mannen. Smärtor i 

magen, huvudvärk, yrsel och muskelvärk är mer vanligt förekommande somatiska besvär bland 

kvinnor i partnervåld än hos andra kvinnor (Neroien & Schei, 2008). 

 

 

7.2 Psykiska komplikationer 

Rädsla, osäkerhet, skam och skuld är centrala återkommande begrepp i flertal studier (Hydén, 

2005;Scheffer Lindgren & Renck, 2008). Det psykiska och sexuella våldet visar sig skada kvinnan 

mer än det fysiska våldet. Det psykiska och sexuella våldet skadar kvinnan mer på djupet och 

lämnar de mest bestående ärren samtidigt som Scheffer Lindgren och Renck, (2008) också skriver 

att de fann en stor inre styrka hos flera av kvinnorna och en överraskande förmåga att agera. En 

stabil bakgrund och en hög självkänsla var faktorer kvinnorna själv identifierade var avgörande till 

hur de tillslut lyckades ta sig ur relationen samt anledningen till varför de överlevde och inte var 

totalt förstörd, både fysiskt och psykiskt. 

 

 

Att leva med våld i nära relationer är som att gå runt med en tickande bomb. Ovisshet, förvirring 

och rädsla över att inte veta när lugnet försvinner och bomben exploderar. Att ständigt försöka 

minimera riskerna inför nästa våldsutbrott, vilket uppnås genom att hålla en balans mellan att 

barnen har lugn och ro och att mannen är nöjd. Detta gjorde att kvinnan ständigt var på sin vakt 
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(Hydén, 2005; Scheffer Lindgren & Renck, 2008). Kvinnorna vände sig inte till sjukvården när 

fysiska skador uppstod eller berättade inte för sjukvårdspersonalen om orsaken till skadorna för att 

kvinnorna skämdes. Många av kvinnorna skyllde händelserna på sig själv, främst för att männen 

skyllde dem för att ha orsakat våldet. Det kunde handla om att kvinnan inte tagit hand om hemmet 

ordentligt, var för tjock och ful eller för dum. Dock visar det sig i samma studie gjord av Scheffer 

Lindgren och medarbetare (2008)  att kvinnans beteende inte spelade någon roll, våldet fortsatte 

ändå. 

 

Att leva under ständigt hot och osäkerhet samt känna otrygghet har en negativ inverkan på 

kvinnornas hälsa och sociala liv, många av kvinnorna har sömnsvårigheter och panikattacker 

(Hydén, 2005; Weinehall & Jonsson, 2008). 

 

 

Ångest, depression och posttraumatisk stress syndrom är vanligt förekommande psykiska tillstånd 

hos våldsutsatta kvinnor (Al- Modallal, 2012; Jaquier, Flanagan & Sullivan, 2014; McFarlane, 

Malecha, Watson, Gist, Batten, Hall & Smith, 2005; Neroien & Schei, 2008; Scheffer Lindgren & 

Renck, 2008). I studien utförd av (Al- Modallal, 2012) visar det sig att depression var mest frekvent 

bland våldsutsatta kvinnorna med 64 %, följt av de psykiska tillstånden ångest och posttraumatiskt 

stress syndrom. Studien visar också att alla kvinnor hade mer depression, ångest och 

posttraumatiskt stress syndrom än jämförelsegruppen. Jaquier och medarbetare (2012) visar att 

kvinnor som idag utövar avsiktligt självskadebeteende rapporterar också drabbas av allvarligare 

posttraumatisk stress syndrom. 

 

 

Våldsutsatta kvinnor självmedicinerar sig med alkohol och olika substanser som en påföljd av sitt 

psykiska tillstånd. Kvinnor som lever med mäns våld i nära relationer har ett ökat alkohol- och 

drogproblem (Jaquier et al., 2014; Neroien & Schei, 2008). I studien (Jaquier et al., 2014) 

framkommer det också att sexuellt våld i parrelationer är relaterat till drogproblem, dock inte till 

alkoholproblem. Högre posttraumatisk stress syndrom hos den våldsutsatta kvinnan är relaterat till 

svårare alkoholproblem jämförelsevis med att högre ångestsymtom hos kvinnan leder till svårare 

drogproblem. 

 

 

Minnesförlust, sömnsvårigheter, förföljelsemani, tillitsproblem och koncentrationssvårigheter är 

psykiska konsekvenser av mäns våld i nära relationer (Scheffer Lindgren & Renck, 2008). Scheffer 

Lindgren och medarbetare (2008) redovisar att majoriteten av kvinnorna uppfattar sig själva som 

starka individer med hög självkänsla, vilket gjorde det svårt för de själva att förstå hur dem kunde 
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bli så manipulerade, hjärntvättade och mentalt nedbrutna. En annan oförståelig sak för kvinnorna att 

förstå är hur de kunde stanna kvar så länge i en relation fylld av förtryck förnedring och våld. 

Anledningen till att kvinnorna stannar kvar i en relation fylld av förtryck, förnedring och våld 

förklaras i studien (Hydén, 2005) på följande vis; att lämna ett våldsrelaterat förhållande är en 

kraftfull handling som nödvändigtvis inte behöver lyckas med framgång. Det kan få allvarligare 

konsekvenser såsom att mannen vill hämnas och att han försöker att hindra kvinnan från att lämna 

honom. Många kvinnor är rädda för att mannen kommer att bli ännu mer våldsam efter separationen 

och så är ofta fallet. Kvinnorna kan utföra denna stora motståndshandling men behöver inte ha 

kontroll över dess konsekvenser. 

 

 

Enligt (Chang et al., 2010; Scheffer Lindgren & Renck, 2008) är vändpunkten för kvinnorna när det 

fysiska våldet ökar, när andra måste skyddas mot våldet, när kvinnan inser att det våldsamma 

beteende inte kommer att förändras och när svek/otrohet infaller. En sista utväg för att få stopp på 

våldet var nära för en del av kvinnorna, vilket var att ta sitt eget liv eller skada eller döda sin man 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Weinehall & Jonsson, 2008). 

 

 

7.3 Sociala begränsningar 

Studien (Meyer, 2010) rapporterar att det är signifikant skillnad beroende på kvinnornas civilstånd, 

utbildning samt inkomst och erfarenheter av våld i nära relationer. Bland annat visar studien att fler 

ogifta kvinnor utsätts för våld i nära relationer än gifta kvinnor samtidigt som (Weinehall & 

Jonsson, 2008) uppger att det är vanligare att gifta våldsutsatta kvinnor vänder sig till polisen. Flera 

studier visar att många kvinnor som lever i våld i nära relationer ofta vänder sig till familj och 

vänner för hjälp istället för officiella hjälporganisationer såsom polis, rättsliga myndigheter, 

psykologer, psykiatriker eller kuratorer (Hydén 2005; Meyer,2010; Weinehall & Jonsson, 2008). I 

studien (Meyer, 2010) redovisas det att majoriteten av kvinnorna, 60 %, har efter den senaste 

våldsamma händelsen sökt hjälp/stöd genom att pratat med en informell källa, såsom närmaste 

familj, vänner, grannar, andra släktingar eller medarbetare. Dock skriver (Weinehall & Jonsson, 

2008) att delta i grupp för våldsutsatta kvinnor som lever gömda på flykt från mannen hjälper 

otvivelaktigt och ger kvinnorna en högre livskvalité. 

 

 

Kvinnorna har flera års erfarenhet av extremt våld, allvarligt hot, tvång, förlamande oro och andra 

traumatiska upplevelser bakom sig. Deras dominerande känsla är fortfarande rädsla. Trots flera år 

senare efter seperationen är kvinnorna medvetna om vad männen är kapabla till att göra och vågar 

inte lita på samhällets kapacitet att skydda dem (Weinehall & Jonsson, 2008). 
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Många kvinnor försöker att hålla omständigheter hemliga så länge som möjligt och att upprätthålla 

en front av normalitet även bland släktingar och nära vänner, vilket innebär en enorm påfrestning 

för kvinnan. De starka känslorna av skam och skuld över att blivit manipulerad, kränkt och 

misslyckats med sin relation leder tillslut till att kvinnan drar sig undan, utesluter kontakten med 

vänner och kollegor samt ändrar sitt telefonnummer. Kvinnornas nätverk eller interaktioner med 

andra människor blir totalt obefintligt (Scheffer Lindgren & Renck, 2008; Weinehall & Jonsson, 

2008). 

 

 

Två artiklar (Hydén, 2005; Weinehall & Jonsson, 2008) tar upp problematiken då kvinnan lämnat 

mannen men våldet fortsätter. Kvinnan tvingas då leva med skyddat boende och hemlig identitet 

vilket innebär att kvinnan tvingas att ge upp alla relationer med familj och vänner och fly till ett 

skyddat boende och ändra sitt namn. En kvinna som lever med skyddat boende och hemlig identitet 

kan inte stå på ett hyresavtal, äga en bil, låna pengar från en bank, köpa ett hus, ha ett 

bankgirokonto eller använda kredit- eller betalkort eller ens prenumerera på en tidning i sitt eget 

namn. Allt detta innebär en risk att mannen kan hitta henne. Dessa sociala begränsningar; 

ensamheten, isoleringen, den långsiktiga oförmåga att påverka sitt eget liv, sorgen, rädsla att 

mannen i slutändan kommer att hitta henne, tvivlet och osäkerheten på samhällets effektivitet att 

upprätthålla skyddet är förödande för kvinnan och har en negativ inverkan på kvinnornas hälsa samt 

kan liknas vid psykisk tortyr (Weinehall & Jonsson, 2008). 

 

 

Flera studier (Jaquier et al., 2012; Neroien & Schei, 2008; Scheffer Lindgren & Renck, 2008) 

uppger att nästan hälften av kvinnorna, vars fysiska skador orsakats av våld i nära relation, aktivt 

hindrat dem från att utföra sitt arbete/studier under en längre tid och blivit sjukskrivna samtidigt 

som (Weinehall & Jonsson, 2008) skriver om den våldsutsatta kvinnans kamp om att försöka arbete 

eller studera för att överleva. Kvinnorna uppger att de vill arbeta, betala skatt och bidra till 

samhället. Dock har många av dem svårt att behålla ett jobb när hoten från mannen är allvarliga och 

den psykologiska pressen leder till dålig sömn. Utan arbete är kvinnornas ekonomi väldigt 

begränsad och de har inte rätt till pensionsförmåner vilket gör att effekten av detta är livslång 

(Hyden, 2005; Scheffer Lindgren & Renck, 2008;Weinehall & Jonsson, 2008). 
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7.4 Sexuella skador 

Sambandet mellan våld i nära relationer och rapportering av en eller flera gynekologiska besvär är 

statistiskt signifikant (Neroien & Schei, 2008). Hela 68 % av de fysiskt misshandlade kvinnorna 

även rapporterar sexuellt våld i nära relation, ingen av kvinnorna rapporterade endast sexuellt våld 

(McFarlane et al., 2005). Blödningsrubbningar och vaginala flytningar rapporterar (Neroien & 

Schei, 2008) vara de vanligast gynekologiska besvären samtidigt som de skriver att vaginala 

infektioner och sexuellt överförbara sjukdomar är också vanligt förekommande. Hälften av 

kvinnorna som utsattes för våld i nära relationen uppgav att de hade en sexuellt överföras sjukdom 

under det senaste året då studien utfördes (Neroien & Schei, 2008). 

 

 

Flera studier visar att sexuella symtom är förknippad med våld i nära relation (McFarlane et al., 

2005; Neroien & Schei, 2008; Scheffer Lindgren & Renck, 2008) samtidigt som McFarlane och 

medarbetare (2005) rapporterar att kvinnor som kontaktar polisen efter det första sexuella 

övergreppet, oavsett om förövaren grips eller inte, minskar risken för att utsättas för sexuellt våld 

igen med 59 %. Kvinnor som ansöker om skydd, oavsett om ordern mottagits eller ej, minskar 

risken att bli utsatt för sexuellt våld av sin partner igen med 70 %. 

 

 

Studien (McFarlane et al., 2005) redovisar att bäckeninflammation, blödning från slidan, blödning 

från ändtarmen och blod i urinen är sexuella komplikationer av mäns sexuella våld mot kvinnor i 

nära relationer då tvingat samlag skett fyra gånger eller fler. Mer än hälften av kvinnorna även 

rapporterar att det andra sexuella övergreppet skedde inom en månad efter den första händelsen. De 

kvinnor som sökte medicinsk vård minskade risken för att ett sexuellt övergrepp skulle ske igen 

med 32 %. Kvinnor som utsätts för sexuellt våld drabbas av magont vid varje samlag under flera år 

(Scheffer Lindgren & Renck, 2008). En femtedel av kvinnorna upplevde en graviditet relaterad till 

sexuellt partnervåld, varav större andelen av kvinnorna genomförde dessa graviditeter. 31 % av 

kvinnorna rapporterade en eller flera episoder av sexuella övergrepp under graviditetens gång 

(McFarlane et al., 2005). 

 

 

8.0 DISKUSSION 

Det framkommer tydligt att mäns våld mot kvinnor bidrar till negativa hälsokonsekvenser för 

kvinnan både fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Resultatet visar att alla de inkluderade studierna 

är samstämmiga gällande vilka de mest frekventa komplikationerna i de olika kategorierna är. De 

komplikationer som förekommer mest frekvent är att kvinnan drabbas av psykiska tillstånd såsom 
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ångest, depression, posttraumatiskt stressyndrom och att kvinnan är ekonomiskt begränsad samt 

känner rädsla, skam och förtvivlan. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att fysiskt våld är en vanligt förekommande form av våld i nära relation (Chang et 

al., 2010; Jaquier, Hellmuth & Sullivan, 2012; Neroien & Schei, 2008). Exponering för fysiskt 

partnervåld är associerat med ohälsa, skador, handikapp och långvarig sjukdom (Neroien & Schei, 

2008). Scheffer Lindgren och Renck, (2008) rapporterar att det psykiska och sexuella våldet skadar 

kvinnan mer på djupet och lämnar de mest bestående ärren än det fysiska våldet. Resultatet visar att 

våldsutsatta kvinnor självmedicinerar sig med alkohol och olika substanser som en påföljd av sitt 

psykiska tillstånd och  har ett ökat alkohol- och drogproblem (Jaquier et al., 2014; Neroien & Schei, 

2008). Psykiskt våld har i tidigare studier visat leder till en mer ökad substansanvändning, och 

alkohol- och narkotikamissbruk hos den våldsutsatta kvinnan än den icke våldsutsatta kvinnan 

(Birkley & Eckhardt, 2015). Därför är det viktig att ta reda på de bakomliggande orsakerna till 

kvinnornas beteendet när de söker vård. Detta skulle kunna bidra till att fler fall av våld i nära 

relation uppdagas och fler kvinnor har möjlighet att få hjälp och stöd. 

 

Flera studier (Jaquier et al., 2012; Neroien & Schei, 2008; Scheffer Lindgren & Renck, 2008) 

uppger att nästan hälften av kvinnorna, vars fysiska skador orsakats av våld i nära relation, aktivt 

hindrat dem från att utföra sitt arbete/studier under en längre tid och blivit sjukskrivna samtidigt 

som (Weinehall & Jonsson, 2008) skriver om hur den våldsutsatta kvinnan kämpar med att försöka 

arbete eller studera för att överleva. Mäns våld mot kvinnor har visat leder till stora kostnader för 

samhället när det gäller sjukskrivnings-, arbetslöshets- och missbruksproblematik (Kastling, 2010). 

I en studie av Socialstyrelsen (2006) uppskattades kostnaderna varje år för mäns våld mot kvinnor i 

nära relationer till över tre miljarder kronor. Kvinnorna uppger att de vill arbeta, betala skatt och 

bidra till samhället (Hydén, 2005; Scheffer Lindgren & Renck, 2008;Weinehall & Jonsson, 2008) 

men hindras av mäns våld. 

 

 

Kari Martinsen (1998) betonar vikten av omsorg och den omsorgsbehövande, det vill säga hur vi 

människor är behövande och beroende av varandra. Hur sjuksköterskan ska finnas där som en 

”ställföreträdare”. Att ha en ”ställföreträdare” i svåra och kränkande situationer som vid våld i nära 

relationer kan vara räddningen, en behövande vägledande hjälp till att återfå och förändra sitt liv. 

Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor belyser vikten av att sjuksköterskan ska 

kunna stödja, utbilda, förmedla, kommunicera samt att identifiera och förebygga ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2005) ändå vänder sig oftare våldsutsatta kvinnor till familj och vänner om hjälp 
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istället för officiella hjälporganisationer såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsliga myndigheter, 

psykologer, psykiatriker eller kuratorer (Hydén, 2005; Meyer, 2010; Weinehall & Jonsson, 2008). I 

studien (Meyer, 2010) redovisas det att majoriteten av kvinnorna, 60 %, sökt hjälp/stöd genom att 

pratat med en informell källa, såsom närmaste familj, vänner, grannar, andra släktingar eller 

medarbetare för att de inte litar på att samhället kan skydda dem. Sjuksköterskans viktiga roll i detta 

är att vara den del av samhället som kvinnan känner att det går att lita på. 

 

 

I studierna (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell, & Törnkvist, 2012; Yonaka, Yoder, Darrow & 

Sherck, 2007) visar det sig att sjuksköterskor endast ställer frågan om våld då det finns misstanke 

om våld, såsom blåmärken eller andra skador. Problematiken som uppstår då  är att våldet inte alltid 

lämnar spår, psykiskt våld ger exempelvis inga blåmärken och kan därför vara svårt att upptäcka 

(Al-Modallal, 2012). Även om det finns spår av våld redovisar (Scheffer Lindgren & Renck, 2008) 

att kvinnor medvetet undanhåller samt ljuger för sjukvårdspersonalen om orsaken till skadorna, 

anledningen till detta är för att dem skäms. Rädsla, osäkerhet, skam och skuld är centrala 

återkommande begrepp i flertal studier (Hydén, 2005;Scheffer Lindgren & Renck, 2008). I rollen 

som sjuksköterska är det därför viktigt att få kvinnorna att känna tillit och trygghet, visa lyhördhet 

och bekräfta kvinnornas känslor. 

 

Studieresultatet visar att den främsta anledningen till att söka hjälp och ta sig ur en relation där våld 

försiggår är när barn/barnen vittnat våldet, barnet/barnen riskerar att utsättas för våld eller när 

förövaren gett sig på barnet/barnen (Meyer, 2010; Scheffer Lindgren & Renck, 2008). Även 

(Meyer, 2010) redovisar att kvinnor som rapporterade att barnen bevittnat en eller flera våldsamma 

incidenter i det förflutna var tre och en halv gånger mer benägna att söka någon typ av officiell 

hjälp/stöd än kvinnor som inte rapporterade att barn bevittnat någon form av våldsamma incidenter. 

Dessa barn har en signifikant högre risk att drabbas av ohälsa jämfört med barn vars mödrar inte 

utsatts för våld. Huvudvärk, koncentrationssvårigheter, magvärk, ätstörningar, läs- och 

skrivsvårigheter och ångest är några av de problem som barnen visar en ökad risk att drabbas av 

(Olofsson, Lindqvist, Gillander Gådin, Bråbäck & Danielsson, 2011). I och med detta ligger det ett 

stort ansvar på skolorganisationen så som, lärare, skolsjuksköterska, rektorer och arbetsledare. 

Problemet måste lyftas och information och ökad kunskap måste ske om hur barn drabbas av ohälsa 

om mödrarna utsätts för våld. Det är viktigt att ha en arbetsplan om hur man ska gå till väga och 

vilka rutiner som gäller. På detta sätt kan våldsutsatta kvinnor få bästa möjliga stöd och stöttning 

ifrån olika håll i samhället, då ett samarbete sker mellan till exempel skolorganisationen, kuratorer, 

socialtjänst och kvinnofridsorganisationer. 
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Ångest, depression och  posttraumatisk stress syndrom är vanligast förekommande psykiska 

tillstånd hos våldsutsatta kvinnor (Al- Modallal, 2012; Jaquier, Flanagan & Sullivan, 2014; 

McFarlane, Malecha, Watson, Gist, Batten, Hall & Smith, 2005; Neroien & Schei, 2008; Scheffer 

Lindgren & Renck, 2008). En annan studie (Lagdon, Armour & Stinger, 2014) visar att fobier, 

paniksyndrom och självmordsbeteende är några av de vanligt förekommande psykologiska 

komplikationer de utsatta kvinnorna kan drabbas av. Depression och ångest samt ökad 

självmordsrisk skriver Lagdon och medarbetare (2014) är ytterligare påföljder till denna förnedring 

och maktövertag. I studien utförd av (Al- Modallal, 2012) visar det sig att depression var mest 

frekvent bland våldsutsatta kvinnorna med 64 %. Kvinnor har vanligen tre till fyra gånger större 

risk än män att drabbas av depression, Mattison och medarbetare (2005) redogör att hela 36 % av de 

svenska kvinnorna insjuknar i en depression under sin livstid. Detta minskar chansen att identifiera 

de våldsutsatta kvinnorna, vilket gör det ännu viktigare att kunna identifiera, bemöta och behandla 

dessa kvinnor i en korrekt helhetsbild. 

 

 

De sexuella och reproduktiva negativa hälsokonsekvenserna är många och vanliga, de innefattar 

bland annat gynekologiska sjukdomar, inflammationer, graviditetskomplikationer samt missfall och 

nedsatt sexuell funktionsförmåga (Öberg, Lucas & Heimer, 2010). Studien (McFarlane et al., 2005) 

redovisar att bäckeninflammation, blödning från slidan, blödning från ändtarmen och blod i urinen 

är sexuella komplikationer av mäns sexuella våld mot kvinnor i nära relationer då tvingat samlag 

skett fyra gånger eller fler. Av de kvinnor som utsatts för våld i nära relation råkade en tredjedel ut 

för sexuellt våld (Stensson, Claesson & Heimer, 2006). McFarlane och medarbetare (2005) 

rapporterar att kvinnor som kontaktar polisen efter det första sexuella övergreppet, oavsett om 

förövaren grips eller inte, minskar risken för att utsättas för sexuellt våld igen med 59 %. Kvinnor 

som ansöker om skydd, oavsett om ordern mottagits eller ej, minskar risken att igen bli utsatt för 

sexuellt våld av sin partner med 70 %. Trots detta är mörkertalet stort, en svensk studie (Nationellt 

Centrum för kvinnofrid, NCK, 2014) där både män och kvinnor mellan 18-74 år tillfrågades, visade 

att av de kvinnliga deltagarna så hade 22 % någon gång utsatts för fysiskt våld eller hot om våld i 

vuxen ålder. Endast 20 % av dem hade någon gång polisanmält våldet. Studien (Meyer, 2010) visar 

att fler ogifta kvinnor utsätts för partnervåld än gifta kvinnor samtidigt som (Weinehall & Jonsson, 

2008) uppger att det är vanligare att gifta våldsutsatta kvinnor vänder sig till polisen. 

 

Våld i nära relationer är ett omfattande och ökande folkhälsoproblem. I det svenska samhället 

erbjuds olika former av socialt stöd till våldsutsatta kvinnor. Däremot finns det inte tillräckligt med 

kunskap och erfarenhet för att kunna fånga upp alla dessa kvinnor men processen är under ständig 

utveckling. 
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8.2 Metoddiskussion 

Artiklar söktes till en början från årtalen 2000-2015 men författaren valde att ändra till årtalen 

2005-2015 då det fanns tillräckligt med studier gjorda efter år 2005 samt för att få fram mer aktuell 

forskning. Detta kan ha bidragit till att författaren gått miste om relevanta studier från tidigare årtal. 

En svaghet med studien kan vara att under artikelsökningen återfanns artiklar med intressanta 

abstrakt men som dock inte gick att läsa då de inte var tillgängliga i fulltext. Då 

inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara gjorda med kvalitativ eller kvantitativ ansats kan 

ses som en svaghet då det fanns ett flertal litteraturstudier inom ämnet som var intressanta. 

 

De databaser som användes vid sökning av artiklar var PubMed, CINHAL och PsykINFO, vilka 

ansågs relevanta för ämnet då de innehåller aktuell forskning inom medicin och omvårdnad. Att 

artikelsökningen gjordes i tre olika databaser kan ses som en styrka då ett större urval av artiklar 

gick att välja på. Relevanta artiklar kan ha fallit bort, då titlar, nyckelord och abstrakt först lästes då 

sökningen resulterade i 250 stycken eller färre träffar. Författaren anser att sökorden och dess 

kombinationer resulterade i relevanta träffar, dock kan det ses som en svaghet att inte fler sökord 

samt kombinationer användes. 

 

Då det är en ensam författare till denna litteraturstudie, kan detta ses som en svaghet då författaren 

inte hade någon som korrekturgranskade artiklarna och risken för missförstånd av 

granskningsmallarna kan ha skett. Då inte författaren hade någon att gå igenom de delar som 

svarade till syftet med litteraturstudien kan resultatet ha tolkats annorlunda. Då granskningsmallarna 

inte hade något färdigt poängsystem för att kvalitetsbedöma artiklarna så granskades tidigare 

examensarbeten som använt sig av Forsberg och Wengströms (2013) analys för artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ ansats. I jämförelse med andra examensarbeten var den låga gränsen 69 % 

en relativt hög gräns, vilket gjorde att det blev högre kvalité på de inkluderade artiklar. Flera av 

artiklarna redovisade inget bortfall eller hade stora bortfall vilket kan ses som en svaghet, men 

författaren bedömer ändå att resultatet av dessa var tillförlitligt då deltagarantalet ändå var stort. Då 

de inkluderade studierna visade på liknande resultat anses även det vara en styrka. Litteraturstudiens 

resultat anses vara trovärdigt och generaliserbart då de inkluderade artiklarnas resultat är 

samstämmiga. 
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8.3 Etiska överväganden och författarens förståelse 

Då författaren lagt ner stor vikt i att återge de inkluderade studiernas innehåll så objektivt och 

korrekt som möjligt anses författarens förståelse inte ha påverkat litteraturstudiens resultat. Dock 

kan urvalet av artiklarna omedvetet ha påverkats av förståelsen, däremot anses denna risk vara liten 

då författaren aktivt försökt finna studier med motsatt resultat för att få en mer intressant diskussion. 

 

 

8.4 Kliniska implikationer 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett vanligt samhällsproblem. I yrket som sjuksköterska ingår 

det i att förebygga god hälsa utifrån ett personcentrerat perspektiv. Då våldsutsatta kvinnor ofta 

söker vård av en annan anledning och undviker att berätta om våldet så kan möjligheten att ge stöd 

och hjälp öka genom att identifiera våldets konsekvenser och på så sätt ge sjuksköterskor en mer 

omfattande kunskap, erfarenhet samt utbildning i våld mot kvinnor. Mer forskning behövs för att 

fastställa hur vårdpersonal ska agera på bästa sätt för att ta hand om våldsutsatta kvinnor i nära 

relationer. 

 

 

9.0 SLUTSATS 

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer bidrar till negativa hälsokonsekvenser för den våldsutsatta 

kvinnan både, fysiskt, psykiskt, socialt och sexuellt. Det psykiska våldet och dess konsekvenser 

ansågs som värst. Ångest, depression och posttraumatisk stress syndrom var de vanligast 

förekommande komplikationerna bland kvinnorna. Kvinnorna skuldbelade sig själva för våldet och 

skämdes för situationen vilket gjorde att de undanhöll att berätta om våldet för någon och lät bli att 

söka hjälp. Detta visar att identifieringen, bemötandet och behandlingen av våldsutsatta kvinnor kan 

bli bättre. Genom att vårdpersonal får möjlighet till mer utbildning och kunskap i våld i nära 

relationer kan arbetet förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

REFERESNSLISTA 

 

Al- Modallal, H. (2012). Psychological partner violence and women's vulnerability to 

depression, stress, and anxiety. Int J Ment Health Nurs, 21(6), 560-6. doi: 10.1111/j.1447- 

0349.2012.0082 

 

Berkley, E.L. & Eckhardt, C.I. (2015). Anger, hostility, internalizing negative emotions, and 

intimate partner violence perpetration: A meta-analytic review. Clinical psychology review. doi: 

10.1016/j.cpr.2015.01.002 
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11.0 Bilaga 1 

Checklista för kvantitativa artiklar 

- kvasi-experimentella studier* 

 

 

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

 .................................................................. 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? Ja □ Nej □ 

 

Är designen lämplig utifrån syftet? Ja □ Nej □ 

 

 

B. Undersökningsgruppen 

Vilka är inklusionskriterierna? 

.................................................................. 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

.................................................................. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Randomiserat urval 

□ Obundet slumpmässigt urval 

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval 

□ Urvalet är ej beskrivet 

Är undersökningsgruppen representativ? Ja □ Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

.................................................................. 

 

 

C. Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

 

 

Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for Evidensbased Nursing, Uni- versity of York and School of 
Nursing, Midwifery and Health visiting, University of Manchester, 1998. 
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Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □ Nej □ 

 

Var validiteten diskuterad? 

Ja □ Nej □ 

 

D. Analys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? Ja □ Nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

.................................................................. 

 

Hur stort var bortfallet? 

.................................................................. 

 

Fanns en bortfallsanalys? 

Ja □ Nej □ 

 

Var den statistiska analysen lämplig? 

 Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

 

Vilka var huvudresultaten? 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja □ Nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

.................................................................. 

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

Instämmer du? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

Ja □ Nej □ 

 

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

Ja □ Nej □ 
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Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja □ Nej □ 

Motivera varför eller varför inte! 

.................................................................. 

................................................................. 
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12.0 Bilaga 2 

 

Checklista för kvalitativa artiklar* 

 

A. Syftet med studien? 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

.................................................................. 

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.) 

Ja □ Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

.................................................................. 

 

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

.................................................................. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 

□ Snöbollsurval 

□ Teoretiskt urval 

□ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt 

annan relevant demografisk bakgrund). 

.................................................................. .................................................................. 

 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

 

 

C. Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde datainsamling)? 

Ja □ Nej □ 

 

 

C. Forsberg & Y. Wengström, 2003. 
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Beskriv: 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

.................................................................. . 

 

Ange datainsamlingsmetod: 

 □ ostrukturerade intervjuer 

□ halvstrukturerade intervjuer 

□ fokusgrupper 

□ observationer 

□ video-/bandinspelning 

□ skrivna texter eller teckningar 

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja □ Nej □ 

 

D. Dataanalys 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

.................................................................. 

 

Ange om: 

□ teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

□ svaren är kodade 

 

Resultatbeskrivning: 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 

Ja □ Nej □ 

 

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

Ja □ Nej □ 
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Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

Ja □ Nej □ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja □ Nej □ 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för 

gjorda tolkningar)? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja □ Nej □ 

 

Stöder insamlade data forskarens resultat? 

Ja □ Nej □ 

 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja □ Nej □ 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

Finns risk för bias? Ja □ Nej □ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

.................................................................. 

.................................................................. 

 

Håller du med om slutsatserna? Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

.................................................................. 

 

Ska artikeln inkluderas? Ja □ Nej □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Författare, 

land, årtal 

Titel Syfte Metod, urval, analys Resultat Kvalitét 

 

 

1 

Al-Modallal, 

H. 

(2012). 

 

 

Jordanien 

Psychological 

partner violence 

and women´s 

vulnerability to 

depression, stress, 

and anxiety. 

Att undersöka 

skillnaden mellan 

mental ohälsa så som 

depression och ångest 

hos kvinnor utsatta för 

psykiskt våld 

jämförelsevis hos 

kvinnor ej utsatta för 

psykiskt våld. 

Metod: Tvärsnittsundersökning 

med frågeformulär. 

Urval: Bekvämlighetsurval. 

Kvinnor behandlade på hälso- 

och sjukvårdscentraler i 

samarbete med flyktinglägren 

för våldsutsatta kvinnor 

tillfrågades. 

Analys: Data analyserades med 

SPSS. 

Resultatet baseras på data från 267 

kvinnor på flykt från våld i nära 

relationer. Nästan hälften av kvinnorna 

var utsatta för både ett kontrollerande 

beteende och ett psykiskt våld från 

mannen. 

  

 

Totalt 64 % av kvinnorna var drabbad 

av depression och alla kvinnor hade 

mer depression, ångest och 

posttraumatisk stress syndrom än 

jämförelsegruppen. 

Medel, 70 %. 

 

 

Redovisar ej 

bortfallet och 

har ingen 

bortfallsanalys

. 

 

 

 

2 

Chang, J.C., 

Dado, D., 

Hawker, L., 

Cluss, P.A., 

Buranosky, 

R., Slagel, 

L., McNeil, 

M., Hudson 

Scholle, S. 

(2010) 

 

 

USA 

Understanding 

turning points in 

intimate partner 

violence: factors 

and circumstances 

leading women 

victims toward 

change 

Att granska 

sambandet mellan 

olika faktorer/ 

situationer och 

kvinnors vändpunkter 

och viljan att förändra 

sin situation som 

våldsutsatt. 

Metod: Kvalitativ metod. Sju 

fokusgrupper och 20 

intervjuer. Totalt 61 deltagare. 

Urval: Strategiskt urval genom 

att fråga kvinnor som deltog 

vid grupprådgivning för 

partnervåld i samarbete med 

härbärgen för våldsutsatta 

kvinnor. 

Analys: Innehållsanalys. 

Materialet transkriberades och 

svaren kodades. Koderna 

grupperades i kategorier och 

presenterades i olika teman. 

 

De olika faktorerna/situationerna 

kvinnorna identifierade som 

vändpunkter sammanställdes i fem 

huvudteman; (1) skydda andra från 

våldet (2) våldet ökade (3) ökad 

medvetenhet om alternativ/tillgång till 

stöd och resurser (4) förövaren inte 

kommer att förändras och (5) partner 

svek/otrohet. 

 

Denna studie visar att det finns stora 

likheter mellan kvinnors upplevelser 

av vändpunkter, men är också 

varierande bland enskilda kvinnor. 

Medel, 84 % 

 

 

 

 

Liten 

undersöknings

grupp. 

Saknar 

exklusionskrit

erier. 

 

 

3 

Hydén, M. 

(2005) 

 

 

'I must have been 

an idiot to let it go 

on': agemcy and 

positioning in 

Att undersöka 

sambandet mellan 

mäns våld och 

kvinnligt motstånd, 

Metod: Kvalitativ design med 

intervjuer under en tvåårs 

period. 

Urval: Randomiserat urval av 

Tre huvudteman presenteras och 

identifierar kvinnornas grundläggande 

ståndpunkter de själva befinner sig i; 

sårad, självbeskyllning och 

 

 

Medel, 80 %. 
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Sverige 

 

 

  

battered women´s 

narratives of 

leaving 

genom att fokusera på 

förhållandet mellan 

makt, ansvar och 

aktivitet som 

återspeglas i de olika 

sätt misshandlade 

kvinnor ser sig själva i 

sina berättelser som 

handlar om att 

lämna/lyckats lämna 

mannen. 

kvinnor med svensk eller 

nordisk bakgrund som besökt 

härbärgen för misshandlade 

kvinnor. 

Analys: Berättande 

innehållsanalys. Materialet 

transkriberades och delades in 

i olika kategorier, resultatet 

presenterades i olika 

huvudteman. 

återuppbyggnad. 

 

Dessa ståndpunkter är förknippade 

med underteman; sårbarhet, isolering 

och samhörighet. 

 

Majoriteten av kvinnorna lämnade 

dessa ståndpunkter efter ett tag då de 

lämnat sin man, vissa lämnade dem 

aldrig. 

 

 

 

 

 

 

 

Liten 

undersöknings

grupp. 

Redovisar 

inget bortfall. 

 

 

 

 

4 

Jaquier, V., 

Flanagan 

J,C., 

Sullivan, 

T,P. 

(2014). 

 

 

USA. 

Anxiety and 

posttraumatic stress 

symptom pathways 

to substance use 

problems among 

community women 

experiencing 

intimate partner 

violence.   

Att undersöka 

förhållandet mellan 

våld i parrelationer 

och graden av 

ångestsymtom, 

posttraumatisk stress 

samt alkohol och 

droganvändning bland 

en grupp kvinnor som 

upplever våld i 

parrelationer. 

Metod: Semistrukturerad 

intervjuer utförda av kvinnliga 

forskarassistenter med 

utbildning på master- eller 

doktorandnivå. 

Urval: Rekryteringsflygblad 

sattes upp i ett stadssamhälle. 

Randomiserat urval av kvinnor 

som haft erfarenhet av minst 

en fysisk våldshandling av sin 

nuvarande manliga partner. 

Analys: Skillnader 

analyserades med Pearson´s 

och Spearman´s  

korrelationskoefficienten. 

Både fysiskt och psykiskt våld mot 

kvinnor i parrelation har en ökad risk 

för ångestsymtom och posttraumatisk 

stress. Fysiskt våld visade sig ge större 

risk för posttraumatisk stress och 

psykiskt våld gav större risk för 

ångestproblem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög, 85 %. 

 

Saknar dock 

bortfallsredovi

sning. 

 

 

 

 

 

5 

Jaquier, V., 

Hellmuth, 

J,C.,Sullivan

, T,P. 

Posttraumatic 

stress and 

depression 

symptoms as 

Att fastställa i vilken 

utsträckning olika 

posttraumatisk stress 

och 

Metod: Semistrukturerad 

intervjuer utförda av kvinnliga 

forskarassistenter med 

utbildning på master- eller 

Bland 212 kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer använde sig 13.7 % av 

avsiktligt självskadebeteende. 16 % 

rapporterade ett förflutet användande 

Hög, 86 %. 
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(2012) 

 

 

USA 

correlates of 

deliberate self-

harm among 

community women 

experiencing 

intimate partner 

violence.   

depressionssymptom, 

samt typer av våld i 

parrelationer och 

barnmisshandel, 

skiljer mellan kvinnor 

som för närvarande 

använder avsiktligt 

självskadebeteende 

från dem som använde 

det bara i det förflutna 

eller inte alls. 

doktorandnivå. 

Urval: Rekryteringsflygblad 

sattes upp i ett stadssamhälle. 

Randomiserat urval av kvinnor 

som haft erfarenhet av minst 

en fysisk våldshandling av sin 

nuvarande manliga partner 

mätt med utvalda 

screeningfrågor (CTS-2). 

Analys: Data analyserades med 

hjälp av (MANOVA) 

(ANOVAs) och Ftest. 

av avsiktligt självskadebeteende och 

70,3 % hade aldrig avsiktligt skadat 

sig själv. 

 

Huvudfynden var att posttraumatisk 

stress och depressionssymptom var 

högre bland kvinnorna som nuvarande 

avsiktligt skadade sig själva. Dessa 

kvinnor visade sig också var utsatta för 

både fysiskt, psykiskt och sexuellt 

våld. 

Saknar 

exklusionskrit

erier. 

 

 

 

6 

McFarlane, 

J., Malecha, 

Ann., 

Watson, K., 

Gist, J., 

Batten, E., 

Hall, I., 

Smith, S. 

(2005) 

 

 

USA 

 

 

 

Intimate partner 

sexual assault 

against women: 

frequency, health 

consequences, and 

treatment outcomes 

Att beskriva frekvens, 

sekvensering, och 

konsekvenserna av 

sexuella övergrepp i 

nära relationer för en 

specifika för ras eller 

etnisk grupp och 

jämföra resultaten till 

en liknande grupp av 

enbart fysiskt 

misshandlade kvinnor. 

Att undersöka 

sambandet mellan 

medicinsk 

vård/behandling och 

risken för att sexuella 

överfall ska hända 

igen efter att kvinnor 

har  kontaktat hälso- 

sjukvården eller 

rättsliga myndigheter. 

Metod: Induktiv kvalitativ 

design med fokusgrupper 

Urval: Afroamerikanska, 

latinamerikanska och vita 

engelska och spansktalande 

misshandlade kvinnor som 

söker skydd. 

Analys: t tester och [chi] 2 

analys användes för att för att 

fastställa statistisk signifikans. 

  

68 % av de fysiskt misshandlade 

kvinnorna rapporterade sexuella 

övergrepp. 15 % av kvinnorna 

drabbades av en eller flera sexuellt 

överförbara sjukdomar på grund av 

sexuella övergrepp i nära relationer. 

 

De kvinnor som utsattes för sexuella 

övergrepp rapporterade fler PTSD 

symtom jämfört med de kvinnor som 

enbart blev fysiskt misshandlade. 

Risken för att sexuella överfall skulle 

hända igen minskades med 70 % för 

kvinnor som kontaktade polisen efter 

det första sexuella övergrepp. För de 

kvinnor som sökte medicinsk vård 

minskade risken för återkommande 

sexuella övergrepp med 32 %. 

Medel, 80 %. 

 

 

 

Saknar 

exklusionskrit

erier. 
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7 

Meyer, S. 

(2010) 

 

 

Australien 

 

 

 

Seeking help to 

protect the 

children?: the 

influence of 

children on 

women´s decisions 

to seek help when 

experiencing 

intimate partner 

violence. 

Att undersöka om 

barns närvaro i 

missbruksrelationer 

påverkar kvinnors 

reaktion på de 

kränkande 

upplevelserna eller har 

en betydande del i 

kvinnans beslut om att 

söka hjälp. 

Metod: Kvantitativ design med 

telefonintervjuer. 

Urval: Slumpmässigt urval. 

Kvinnor mellan 18 och 69 år 

som upplevt våld i nära 

relationer minst en gång. 

Analys: Data analyserades med 

hjälp av (IVAWS) 2003/03. 

Närvaron av ofödda barn, dvs. att 

kvinnorna var gravida påverkade inte 

deras beslut i att söka hjälp och 

förändra sin situation. Till skillnad från 

att barn bevittnar övergreppen 

framstod som den starkaste 

anledningen till att söka hjälp. 

Medel, 75 %. 

 

Saknar 

exklusionskrit

erier och vissa 

avsnitt i 

studien är 

svåra att tyda. 

 

 

 

8 

Neorien, A 

I., Schei, B. 

(2008) 

 

 

Norge 

Partner violence 

and health: Results 

from the first 

national study on 

violence against 

women in Norway 

 

Att uppskatta 

förekomsten av 

partnervåld i Norge 

och förhållandet 

mellan utsatthet, 

somatisk hälsa, 

depression och ångest 

samt posttraumatiska 

stressymptom. 

Metod: Kvantitativ 

enkätstudie. 

Urval: Slumpmässigt urval. 

Analys: statistiska analysen 

gjorden med social siences v. 

12.0. 

 

Totalt hade 26,8 % av 2143 stycken 

kvinnor upplevt våld av sin partner 

under sin livstid.   

 

Låg utbildningsnivå, ogift, separerade 

eller frånskilda, för närvarande 

arbetslös eller har inga barn var 

signifikant associerade med 

partnervåld. 

 

Exponering för partnervåld var 

associerad med dålig hälsa, depressiva 

och posttraumatiska stressyndrom, 

gynekologiska besvär, skador och 

handikapp. 

Hög, 92 %. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Scheffer 

Lindgren, 

M. 

(2008) 

 

 

Sverige 

'It is still so deep-

seated, the fear': 

Psychological 

stress reactions as 

consequences of 

intimate partner 

violence. 

Att undersöka 

psykiskt lidande och 

psykiska problem hos 

misshandlade kvinnor 

som har lämnat sitt 

förhållande. 

Ett annat syfte var att 

undersöka dessa 

kvinnors känsla av 

Metod: Kombinerad kvalitativ 

djupintervjuer och kvantitativa 

metoder. 

Urval: 14 kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer boende 

på olika platser i Sverige. 

Kontaktade genom härbärgen 

för misshandlade kvinnor, från 

brottsofferjourer och från 

Resultatet av intervjuerna presenteras i 

fem huvudtemen ”Fear and 

uncertainty, Shame and guilt, 

Psychosomatic problems, 

Psychological reactions och self-

esteem”. 

 

12 av 14 kvinnor hade posttraumatisk 

stressyndrom (PTSD). En 

Medel, 83 %. 

 

 

Liten 

undersöknings

grupp. 
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sammanhang (SOC). privata kontakter. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. De 

kvantitativa mätinstrumenten 

var (IES-R) och (SCL-90-R 

scales) och (SOC scale). 

överraskande hög SOC nivå bland 

flera av de tillfrågade, ett faktum som 

kan förklara varför dessa kvinnor 

äntligen lyckats lämna främst genom 

sin egen insats. 

 

 

10 

Weinehall, 

K.,Jonsson, 

M-L. 

(2008) 

 

 

Sverige 

Women under 

protection – in 

hiding from violent 

men. 

Att bland annat 

undersöka vilka 

begränsningar 

kvinnans dagliga liv 

får utav att leva med 

skyddat boende och 

fokuserar på hur säker 

kan en kvinna vara 

under det skydd 

samhället har att 

erbjuda. Vilka 

förändringar som 

behövs göras för att 

förbättra skyddet för  

kvinnor som lever 

gömda. 

Metod: Kvalitativ design. 

Urval: Ett informationsbrev 

sändes som beskrev studiens 

syfte och metod för att 

deltagare. Studien kom att 

involvera kvinnor som tvingas 

leva under skydd för att 

undkomma en våldsam partner. 

Analys: Innehållsanalys av 

intervjuerna. 

Resultatet redovisas i tre huvudteman, 

hur kvinnorna ser sitt liv i ”past, 

present och future”. 

 

Dessa kvinnor kämpar för att överleva, 

arbeta eller studera och är extremt 

ekonomiskt begränsade. 

 

Deras sociala nätverk och interaktioner 

med andra människor är obefintligt. 

Att leva under ständigt hot och 

osäkerhet har en negativ inverkan på 

kvinnors hälsa. 

Hög, 90 % 

 

 

 

Dock ingen 

bortfallsanalys

. 

 


