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SAMMANFATTNING  

 

Bakgrund: Patientmötet är en central del av sjuksköterskans yrkesutövning och dessa sker 

med människor i varierande livssituationer. I mötet ska omvårdnadsbehovet tillgodoses 

fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och kulturellt. Våldsutsatta kvinnor uppsöker sjukvård i 

större utsträckning än andra och sjuksköterskan har en betydande roll i att identifiera dessa 

och ge de den omvårdnad de behöver. Syfte: Att belysa möjligheter och utmaningar 

uppstådda i mötet mellan våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskor i vårdsituationen. Metod: 

En litteraturstudie med analys av nio vetenskapliga artiklar med både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Resultat: Utbildning, arbetsmiljörelaterade faktorer, rutiner och 

ledningsstöd är aspekter på en organisatorisk nivå där både möjligheter och utmaningar kunde 

identifieras i mötet mellan sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor. På en individuell nivå kan 

attityd och kunskap visa på dito. Klinisk relevans: Litteraturstudien bidrar med en 

överskådlig bild av vilka möjligheter och utmaningar som uppstår i mötet mellan våldsutsatta 

kvinnor och sjuksköterskor. De möjligheter som framkom i det sammanställda resultatet 

visade sig vara återkommande under en majoritet av subkategorierna och kan användas i 

sjuksköterskans arbete för att åstadkomma ett gott möte för dessa kvinnor med hälso- och 

sjukvården. Även de utmaningar som lyfts fram kan vara viktiga områden för 

förbättringsarbete både individuellt och på en organisatorisk nivå. 
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ABSTRACT  

 

Background: The encounter with patients is a central part of the nurses’ occupation and these 

are held with people in a variety of life situations. In the meeting, the nursing needs must be 

addressed both physically, psychologically, socially and culturally. Women exposed to 

violence seek healthcare in greater extent than others and nurses have a significant role in 

identifying these and providing the nursing they need. Purpose: To shed light over 

possibilities and challenges occured in the meeting between women exposed to violence and 

nurses in the caring environment. Method: A literature review with analysis of nine scientific 

articles with both quantitative and qualitative approaches. Results: Education, factors related 

to work environment, routines and management support are aspects of an organizational level 

where both opportunities and challenges could be identified in the meeting between nurses 

and women exposed to violence. On an individual level, attitudes and knowledge can present 

dito. Clinical relevance: The literature study provides a clear picture of the opportunities and 

challenges that arise in the encounter between women exposed to violence and nurses. The 

experiences found in the compiled result proved to be recurring in a majority of the 

subcategories and can be used in the nurse's work for reflection and the opportunity to 

establish a good meeting for these women with health care. Even the challenges raised can be 

important areas for improvement work both individually and at an organizational level 
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INLEDNING    
Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar ett stort lidande för den 

utsatta. Enligt Brottsförebyggande rådets kartläggning av brott i nära relationer (2014) uppgav 

7 procent av kvinnorna år 2012 att de utsatts för psykiskt eller fysiskt våld i nära relation, 

samtidigt beräknas mörkertalet vara stort. Kvinnor utsatta för våld i nära relation söker 

sjukvård i större utsträckning än andra och ibland är sjukvården den enda utomstående 

kontakt en våldsutsatt kvinna har utanför hemmet (Sveriges kommuner och Landsting, 2006). 

Hälso- och sjukvården har därför ett ansvar att fånga upp dessa våldsutsatta kvinnor och 

svårigheter uppkommer inte minst till följd av bristande kunskap hos vårdpersonalen 

(Socialstyrelsen u.å.a.). Enligt Socialstyrelsen (u.å.b.) är det av vikt att verksamheten har 

tydliga rutiner och riktlinjer för att identifiera och handha dessa fall samt att vårdpersonalen 

innehar adekvat utbildning, inte minst i lämpligt förhållningssätt. Det är även betydelsefullt 

att patienten omhändertas i en trygg och säker miljö, att patienten känner förtroende för 

vårdpersonalen samt att organisatoriska aspekter så som tydliga rutiner och riktlinjer finns för 

att fungera som ett stöd för vårdpersonalen i handhavandet av de fall av våld som upptäcks 

(ibid.). Då sjuksköterskor och annan vårdpersonal når en mer djupgående kunskap i ämnet 

uppnår de en större trygghet i sin professionella roll vilket gynnar både patienter och 

sjuksköterskor, då de blir mer benägna att exempelvis tillfråga om utsatthet för våld. Att ha 

kunskap är även viktig för att kvalitetssäkra och skapa en förtroendefull och personcentrerad 

omvårdnad. 
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BAKGRUND  
I bakgrunden ges en överblick över våldsutsattheten bland kvinnor ur ett globalt perspektiv 

och våldets fysiska och psykiska konsekvenser för de utsatta presenteras. Hälso- och 

sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor introduceras därefter samt sjuksköterskans ansvar 

och vikten av att skapa goda relationer i mötet mellan sjuksköterska och patient. Bakgrunden 

avslutas med en begreppsdefinition.  

Globalt  perspektiv    
Globalt sett så beräknas nästan en tredjedel av alla kvinnor erfarit fysiskt och/eller sexuellt 

våld av sin partner (World Health Organization/WHO 2013), i enstaka regioner är siffran 38 

procent. Högre utsatthet ses i socioekonomiskt utsatta regioner i Afrika, östra 

medelhavsområdet och Sydostasien där 37 procent av kvinnorna uppgav sig blivit utsatta för 

fysiskt/sexuellt våld i nära relation någon gång under sitt liv. Lägst prevalens (23 procent) ses 

i höginkomstregioner (Japan, USA, Kanada, Europa och Australien) (ibid.). Humphreys, 

Parker & Campbell (2001) talar om att våld påverkar kvinnor av olika etnicitet, i alla 

socioekonomiska klasser och är en stor påverkande faktor för sviktande hälsa hos de utsatta. 

Det saknas dock pålitlig statistik som upplyser om rådande relation mellan gärningsman och 

offer varför stora skillnader förekommer i resultaten från skilda studier vilket gör det svårt att 

generalisera rådande prevalens av våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv (Steen, 2003). 

Bourey, Williams, Bernstein & Stephenson (2015) menar även de i sin studie att trots växande 

uppmärksamhet kring våld mot kvinnor globalt sett så är den systematiska utvärderingen av 

prevalensen begränsad, detta gäller särskilt i lågresursländer vilket påverkar presentationen av 

hur förekommande våld mot kvinnor verkligen är och speglingen av verkligheten blir därför 

osäker (ibid.).  

Våldets  konsekvenser  
Världsbankens rapport World Development Report (1993) beskriver våld mot kvinnor som en 

omfattande global hälsofara med följder som psykisk ohälsa, kroniska smärttillstånd, 

självmord, ökad dödlighet, invalidisering och svårt lidande. Enligt Eiskovitz & Band-

Winterstein (2015) lever våldsoffren med detta fysiska och emotionella lidande vilket orsakats 

av exempelvis kroppsliga smärtor, förlorad kontroll över den egna situationen, isolering och 

ensamhet. Stinson & Robinson (2006) menar att våld i nära relation förutom att orsaka 

konsekvenser för hälsan under tiden våldet fortgår även har konsekvenser för den under en 

längre tid efter att våldet upphört. Tydliga samband ses mellan våldserfarenhet, sexuella 
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övergrepp och hot med självmordstankar samt självmordsförsök (Lundgren E., Heimer G., 

Westerstrand J. & Kalliokoski A-M. 2001). Frekvensen av självmordsförsök är nästan tre 

gånger högre bland kvinnor utsatta för våld och de som inte blivit det (ibid.). Detta betonar 

vikten av att fånga upp utsatta kvinnor.  

Fysiska  konsekvenser    
Fysisk ohälsa samt psykosomatiska symtom är överrepresenterade bland kvinnor utsatta för 

fysiskt och/eller sexuellt våld (Nationellt Centrum För Kvinnofrid, NCK, 2014). Risken att 

drabbas av hjärtinfarkt bland kvinnor i åldern 56-74 år som blivit utsatta för någon typ av 

nämnt våld är tre till fyra gånger så stor jämfört med kvinnor som aldrig blivit utsatta (ibid.). 

Enligt Gibbons (2011) är dödsfrekvensen högre bland våldsutsatta kvinnor än andra. Andra 

fysiska konsekvenser kan vara tydliga eller synliga såsom blåmärken, frakturer, brännskador 

eller sår (Socialstyrelsen, u.å.). Macdowell, 2010 understryker detta och menar att förutom 

dessa synliga fysiska skador så förekommer andra fysiska konsekvenser såsom reproduktiva 

problem, missfall samt även missbruk av droger och alkohol. Enligt Andraoulaki, Rovithis, 

Tsirakos, Merkouris & Zedianakis (2008) är våldsutsatta kvinnor en större riskgrupp för att 

drabbas av kronisk huvudvärk och migrän. Kvinnor som utsatts för sexuellt våld söker oftare 

vård för gastrointestinala besvär (ibid.).  

Psykiska  konsekvenser    
Kvinnor som utsatts för psykiskt våld i vuxen ålder är mer sannolika att uppvisa symtom på 

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) En tredjedel av de kvinnor som blivit utsatta för 

allvarligt fysiskt våld i vuxen ålder uppvisar tecken på PTSD (NCK, 2014).  

Enligt Dami, Karanthanos, Dimitakopolou, Damigos, & Gouva (2017) påverkas den mentala 

hälsan negativt av att bli utsatt för våld i nära relation vilket kan medföra svåra depressiva 

perioder och andra psykiska störningar. Detta understryks av forskning från Pico-Alfonso, 

Garcia-Linares, Celda-Navarro, Blasco-Ros, Echeburua & Martinez. (2006), Beydoun, 

Beydoun, Kaufman, Lo & Zonderman (2012), Ferrari, Agnew-Davies, Bailey, Howard, 

Howarth, Peters, Sardinha & Feder (2016) samt Devries, Mak, Bacchus, Child, Falder, 

Petzold, Astbury & Watts (2013) som alla rapporterar om det faktum att kvinnor som blir 

utsatta för ett kontrollerande beteende, fysiskt och/eller sexuellt våld från en intim partner är 

mer sannolika att rapportera om depressiva symtom i jämförelse med kvinnor som aldrig varit 

utsatta för nämnt våld. De kvinnor som under de senaste 12 månaderna endast blivit utsatta 

för kontrollerande beteende utan inslag av fysiskt och/eller sexuellt våld rapporterade i stor 
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utsträckning om upplevda depressiva symtom vilket understryker den psykiska misshandelns 

betydelse för kvinnors hälsa (Lövestad, Löve, Yaez & Krantz, 2017). Ferrari et.al. (2016) 

samt Mcdowell (2010) belyser även det faktum att förutom depression och PTSD upplevde 

många våldsutsatta kvinnor svår ångest, Mcdowell (2010) talar även om självskadebeteende 

och missbruk av alkohol och droger. Psykisk stress och upplevda trauma anses vara centrala 

mekanismer för att utlösa depressioner vilket förklarar våldet som orsak till depressioner hos 

våldsutsatta kvinnor (WHO, 2013). Lövestad et.al. (2017) samt Dami et.al. (2017) rapporterar 

likt WHO om sambandet mellan tidigare upplevda trauman och återkommande depressioner. 

Kvinnorna i fråga kan även uppvisa minskat intresse för mat och sociala kontakter, uppleva 

ett stört sömnmönster, förändringar i humör och ett förändrat beteendemönster (Lövestad 

et.al., 2017).  

Hälso-  och  sjukvårdens  ansvar    
Hälso- och sjukvården har ett ansvar att fånga upp våldsutsatta kvinnor, ibland är sjukvården 

den enda kontakt en våldsutsatt kvinna har utanför hemmet och den misshandlande partnern 

vilket gör ansvaret påtagligt (Sveriges kommuner och Landsting, 2006). Att upptäcka dessa 

fall är dock inte alltid en enkel sak och svårigheter uppstår då kvinnan inte själv vill berätta 

samt i och med begränsad kunskap hos vårdpersonalen (Socialstyrelsen, u.å.). Personal inom 

hälso-   och sjukvård behöver ha kunskap om vilka tecken på våld i nära relation som finns 

samt att kunna ställa frågor och samtala om detta med den våldsutsatta kvinnan på ett etiskt, 

empatiskt och respektfullt vis (ibid.). Enligt Prosman, Lo Fo Wong & Lagro-Janssen (2014) 

så är barriärer för att söka hjälp av vården exempelvis förnekelse, bristande medvetenhet om 

konsekvenser av våld i nära relation, hämmande tankar, rädsla för sin partner samt negativa 

upplevelser eller föreställningar av det professionella stödet. Därför är professionella 

stödinsatser av stor betydelse och det framgår i studien att stödet behöver vara informativt och 

praktiskt (ibid.). Hälso- och sjukvårdens rutiner kring upptäckt av våldsutsatta kvinnor ska 

enligt Socialstyrelsens (u.å.) rekommendationer finnas i form av rutinmässiga frågeställningar 

om våldsutsatthet vilka bör ställas till alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård samt 

psykiatrisk vård. Detta grundar sig i att kvinnor som söker psykiatrisk vård oftare är utsatta 

för våld i nära relation (Ferrari et.al., 2016). Varje verksamhet bör genomgå en etisk 

avvägning för att säkerställa att kunskap inom området existerar samt att beredskap finns för 

att ta hand om upptäckta fall Socialstyrelsen (u.å.b.). Viktiga förutsättningar för att en 

verksamhet ska ha möjlighet att ställa frågor om våld i nära relation är att verksamheten har 
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rutiner kring själva frågeställningen, att personalen innehar någon form av utbildning i 

lämpligt förhållningssätt, att personalen ställer frågorna i en trygg miljö, inger förtroende samt 

att verksamheten har en handlingsplan för att slussa patienten vidare i det fall våld 

förekommer (ibid.). Detta understöds av Higgins, Manhire & Marshall (2015) som menar att 

rutinmässig screening för våld i nära relation inom en verksamhet visat sig vara effektiv för 

upptäckt av fall samt att rutiner behövs i verksamheten för att i upptäckta fall kunna sätta in 

omedelbara och adekvata vårdinsatser.  

Sjuksköterskans  ansvar  
Ett stort ansvar vilar på sjuksköterskan då hälso- och sjukvården ofta är den första och ibland 

även den enda utomstående kontakt en våldsutsatt kvinna har utanför hemmet (Sveriges 

kommuner och Landsting, 2006). Våldsutsatta kvinnor söker sig oftare till vården än andra 

vilket innebär att sjuksköterskan med stor sannolikhet kommer att möta dessa kvinnor under 

sitt yrkesliv (Gibbons, 2011). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) kräver att vården är 

utformad så att den ska vara lätt att tillgå och bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet, den ska även tillgodose patientens behov av trygghet och 

sjuksköterskor ska främja en god kontakt mellan patient och personal samt tillgodose behovet 

av säkerhet och kontinuitet i vården. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

ingår det att “utifrån patientberättelsen identifiera vad hälsa betyder för den enskilda patienten 

och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa främjas” (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Sjuksköterskor har även en avgörande roll för att identifiera och vårda de kvinnor som 

blivit utsatta för våld (Reisenhofer och Seibold, 2007). Sjuksköterskan ska främja en miljö där 

värderingar, trosuppfattningar och mänskliga rättigheter respekteras samt ge vägledning och 

stöd för att möjliggöra vård och behandling. Sjuksköterskans ansvar innefattar att initiera 

åtgärder som tillgodoser utsatta befolkningsgruppers hälsa och behov (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan bör även enligt socialstyrelsen (2005) ha 

förmåga att identifiera patienter som själva inte uttrycker sina behov samt att aktivt förebygga 

sämre livsstilsval och motivera till ändrad livsstil där det behövs. Prosman, Lo Fo Wong, 

Römkens, & Lagro-Janssen, (2014) menar att en förtroendefull relation mellan vårdgivare och 

patient är en viktig förutsättning för att uppnå ett gott stöd.  

 

Orlandos  omvårdnadsmodell 
Som hjälp för sjuksköterskor i sitt arbete i att uppnå ett gott möte i omvårdnaden kan 
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Orlandos interaktionsteori användas. Enligt denna beskrivs sjuksköterska – patient som en 

egen dynamisk helhet där patienten står i centrum och beskrivs som aktiv deltagare i 

omvårdnadsprocessen (Orlando,1961). Det som sker i den första kontakten mellan 

sjuksköterska och patient har stor betydelse för patientens välbefinnande samt sjuksköterskans 

möjlighet att kunna utföra ett professionellt arbete och känna tillfredsställelse med detsamma 

(ibid.). Omvårdnadssituationen bygger enligt Orlandos modell på patientens beteende och 

sjuksköterskans reaktioner och agerande och sjuksköterskans handlingar. Sjuksköterskan 

observerar patienten med alla fem sinnen och förväntas enligt modellen förmedla vad hon 

uppfattar till patienten som då får möjlighet att korrigera dennes tolkning vid behov. Genom 

detta får sjuksköterskan möjlighet att tillgodose patientens omedelbara omvårdnadsbehov. 

Personcentrerad vård står i centrum och i de möten där sjuksköterskan ser situationen ur ett 

patientperspektiv resulterar detta i god omvårdnad medan de möten då sjuksköterskan 

genomför automatiserade omvårdnadshandlingar resulterar i en dålig omvårdnad (ibid.). 

Mellanmänskliga  relationer    
Enligt Travelbee (1971) är det sjuksköterskans uppgift att etablera en mellanmänsklig relation 

till sin patient, vilket innebär att båda parter relaterar till varandra som egna, unika individer 

och inte i ett maktförhållande sjuksköterska-patient. Travelbee (1971) menar att omvårdnad 

uppfylls genom mellanmänskliga relationer som uppstår genom en interaktionsprocess i fem 

steg bestående av starten i det inledande mötet, olika stadier av framväxt av identiteter, 

utvecklandet av känslor av empati och sedan sympati innan sjuksköterska och patient möts i 

det sista steget som är etablerandet av ömsesidig kontakt och förståelse (ibid.). Den 

mellanmänskliga relationen uppstår först då båda parter rivit sina fasader och efter en tid då 

sjuksköterskan interagerat med sin patient. Målet med omvårdnad är här att hjälpa individen, 

familjen och den större gruppen att förebygga och klara av upplevelsen av lidande, samt om 

möjligt finna mening i upplevelserna (ibid.). I arbetet som sjuksköterska är det viktigt att 

kunna tolka och förstå patientens skiftande behov i den uppstådda relationen, utan detta kan 

ett lidande uppstå hos patienten (Arman och Rehnsfeld, 2006).  

Begreppsdefinition  
Svensk och internationell forskning visar att grovt och upprepat våld i heterosexuella 

parrelationer i de flesta fall berör mäns våld mot kvinnor (Länsstyrelsen, 2014). En 

övergripande definition av mäns våld mot kvinnor kan återfinnas i Förenta Nationernas 

deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor från 1993. I den definieras nämnt våld som:  
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”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (Förenta Nationerna, 1993). Förenta 

Nationernas definition av våld stöds i en artikel av Heyman, Slep & Foran, (2015) där de 

belyser definitionen av våld enligt DSM-5 som definieras som “Medvetna handlingar av 

fysisk kraft som resulterar i, eller har rimlig potential att resultera i fysisk skada eller att väcka 

rädsla hos partnern”. Fysiskt våld är enligt Isdal (2002) alla former av oönskad fysisk beröring 

samt handlingar som orsakar fysiska skador eller smärta. Psykiskt våld innebär kränkningar, 

ord och handlingar som riktas mot en person, dess människovärde eller egendom. Detta våld 

kan även handla om hot och kontroll, isolering eller aggressiva handlingar mot materiell 

egendom vilket kan skapa rädsla hos offret. Ekonomi kan användas av förövaren som ett 

vapen för att erhålla makt över våldsoffret. Sexuellt våld definieras som tvång att delta eller 

beskåda sexuella handlingar mot den egna viljan (ibid.). 

PROBLEMFORMULERING    
Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem, i det svenska samhället såväl som 

globalt. Det är även det största enskilda hotet mot kvinnors hälsa och liv, det drabbar kvinnor 

i alla åldrar och samhällsklasser och innebär stora hälsokonsekvenser för den drabbade. En 

stor del av en sjuksköterskas yrkesutövning präglas av möten med människor i olika typer av 

omvårdnadssituationer och våldsutsatta kvinnor kommer med stor sannolikhet komma i 

kontakt med vården någon gång under sin livstid. En sjuksköterska behöver därför ha 

kunskaper om och förmåga att identifiera tecken på våld mot kvinnor. Tidspress, attityder och 

begränsad kunskap samt inte minst det faktum att ett stort antal kvinnor väljer att förneka eller 

låta bli att berätta om det som hänt skapar en svårighet att som utomstående säkert identifiera 

utsatthet för våld. Empatisk förmåga, att ha verktyg och rutiner kring hur sjuksköterskor ska 

ställa frågor och samtala med den som utsatts för våld på ett respektfullt och etiskt sätt är 

därför betydelsefullt. Syftet kan ses som relevant för ämnet omvårdnad då bemötande som 

begrepp anses vara en av omvårdnadens grundpelare.  

SYFTE  
Syftet med studien är att belysa möjligheter och utmaningar uppstådda i mötet mellan 

våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskor i vårdsituationen. 
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METOD    
I metoden presenteras studiens design, metod för datainsamling, urval samt etiska 

överväganden.  

Design      
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie vilket innebär att tidigare studier inom 

området undersökts, bearbetats och analyserats (Polit & Beck, 2014). Metoden bestod i att 

göra sökningar i databaser och att granska tidigare publicerad vetenskaplig litteratur som 

sedan analyserades och sammanställdes (ibid.). Litteraturstudien bygger på artiklar med både 

kvantitativ och kvalitativ design. Kvalitativ design syftar i denna studie till att studera 

människors upplevelse av ett fenomen (Henricson & Billhult, 2012). Kvantitativ design 

innebär att strukturerade eller systematiska mätningar använts för att besvara forskningsfrågor 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Studien utfördes enligt Polit & Becks (2014) nio steg för hur 

en litteraturgenomgång ska gå till. Dessa nio steg innefattar att (fritt översatt): 

 

1.   Formulera litteraturstudiens syfte,  

2.   Utforma en sökstrategi 

3.   Söka efter möjliga användbara källor 

4.   Sålla ut de källor som anses relevanta 

5.   Läsa igenom valt källmaterial 

6.   Sammanfatta och inhämta information från studierna 

7.   Granska källorna kritiskt 

8.   Analysera och sammanställa inhämtad information  

9.   Göra en kritisk sammanfattning av informationen 

 

Förutom detta ingår även att finna nya referenser, dokumentera sökningar och att sålla bland 

utvalda källor med avsikt att finna de artiklar som bäst svarar till litteraturstudiens syfte 

(ibid.). Denna niostegsmodell användes då den förväntades ge ett heltäckande och relevant 

resultat som svarade på syftet med litteraturstudien samt att den förväntades underlätta 

forskningsprocessen genom att bidra med struktur i form av en arbetsmall. 
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Metod  för  databassökning    
Databaser som använts är EBSCOHost, CINAHL, Medline och PsycArticles. Databaser, 

Sökord och MESH-termer som stämmer överens med studiens syfte valdes ut enligt steg två i 

Polit & Becks (2014) niostegsmodell och användes dels var för sig och även i kombination	  för 

att precisera sökningen och därmed få relevanta sökträffar. Sökning med MESH-termer ger ett 

mer metodiskt sätt att inhämta information (Polit & Beck, 2014). Begränsningar som att 

studien skulle vara referentgranskad och att den skulle finnas tillgänglig i fulltext lades till. 

För att få relevanta och ämnesspecifika artiklar som svarar på syftet kombinerades sökningen 

med ord som AND, och OR (Willman, 2011). Sökord som användes var: nurse, nursing, 

domestic violence, attitudes, caring, spouse abuse, intimate partner violence, women, nurses, 

partner violence. Artiklarnas årtal begränsades till att ha utgetts mellan år 1990-2017. 

Söktermerna kombinerades sedan på olika sätt för att minska antalet träffar. Vid hanterbart 

antal artikelträffar gick författarparet vidare och granskade abstract för att sedan välja ut de 

artiklar som bäst svarade på syftet. Artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ data 

inkluderades.   

Inklusions-  och  exklusionskriterier    
Inklusionskriterier användes som att artiklarna skulle svara på syftet och vara publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter under de tio senast gångna åren, detta för att erhålla aktuella 

studieresultat med syfte att få en så nära spegling av den rådande situationen som möjligt. 

Artiklarna skulle även vara utförda med kvalitativ eller kvantitativ metod samt ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. De artiklar som i slutändan valdes ut var publicerade från år 2008-

2017 med undantag för Woodtli (2000) som inkluderades då den föll in i samma tema, 

svarade väl på syftet med litteraturstudien och ansågs relevant för syftet vilket enligt Forsberg 

och Wengström (2013) motiverar till användning då all för syftet relevant forskning ska 

inkluderas.	  Artiklarna skulle även vara referentgranskade av andra forskare för att garantera 

en vetenskaplig standard. De skulle vara skrivna på svenska, engelska, norska eller danska då 

dessa språk är sådana som författarna förstår. Reviews och metaanalyser valdes bort samt våld 

i samkönade relationer eller våld mot barn, våld mot äldre, fokus på hedersrelaterat våld, våld 

i samband med narkotika/alkohol, våld i nära relation mot män och artiklar som med titeln 

indikerade att de handlade om andra vårdprofessioner än sjuksköterskor. 

Specialistsjuksköterskor som exklusiva informanter i studien exkluderades.   
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Artikelsökning  via  databaser      
I studien gjordes först en sökning av artiklar via databaser (Tabell 1).   
  
  
Tabell  I: Studiens litteratursökning via databaser.  	  

Nr

  
Datu

m  
Sökmotor/  

Databas   

Sökord  Begränsningar  Antal 

träffar  
Antal 

lästa 

abstracts  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

inkluderade 

artiklar  
1.  2017-  

07-20  

EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Domestic violence AND nurse AND attitudes  Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

33  10  4  3  

2.   2017-  

07-20  

EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Abused women AND caring AND nurse   Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

2  1  0  0  

3.  2017-  

07-20  

EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Abused women AND nursing OR domestic violence

   
Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

593  5  2  0  

4.  2017-  

07-20  

EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Nursing AND domestic violence OR intimate partne

r violence   
Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

3139  4  2  0  

5.  2017-  

07-20  

EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Care AND domestic violence AND nurse   Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

95  5  5  0  

6.  2017-

07-20  
Psycarticles  intimate partner abuse AND nurse AND attitude   Fulltext Peer-

reviewed   

1990-2017  

30   1  1  1  

7.  2017-

08-04  
EBSCOhost - 

CINAHL Complete

, MEDLINE, 

Gender 

Studies database  

Caring AND Domestic Violence AND nursing   Fulltext   

Peer-reviewed   

1990-2017  

11  4  1  0  

8.  2017-

08-04  
EBSCOhost, 

Discovery service 

for Röda Korsets 

Högskola  

Caring AND nurse AND intimate partner Violence  Fulltext   

Peer-reviewed  

1990-2017  

765  10   5  2  
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9.  2017-

08-04  
EBSCOhost, 

Discovery service 

for Röda Korsets 

Högskola  

Nursing AND care AND domestic violence  Fulltext  

Peer-reviewed   

1990-2017  

8059  4  3  1  

10 

  
2017-

08-04  
EBSCOhost   

MEDLINE   

CINAHL  

Domestic violence AND attitude AND nursing  Fulltext  

Peer-reviewed  

1990-2017  

73  6  3  2  

11  2017-

08-16  
EBSCOhost   

MEDLINE   

CINAHL  

Domestic violence AND nurs* AND qualitative  Fulltext   

Peer-

reviewed        
    1990-2017  

119  4  2  1  

 * Endast de 50 första titlarna i sökresultaten lästes. 	  

Kvalitetsgranskning    
För att bedöma artiklarnas relevans och potential att uppfylla studiens syfte användes Statens 

Beredning för Medicinsk Utvärderings (SBU) granskningsmall för bedömning av relevans 

(2014) som kan återfinnas i SBU:s metodbok. Detta för att få en enkel och övergripande blick 

på de utvalda artiklarnas tillämplighet och för att genom det ytterligare sålla bort de med 

tveksam sådan och göra det slutliga valet av artiklar att inkludera i studien, se bilaga 2. 

Dataanalys    
Analysen av artiklarna bestod av en tematisk analys enligt Polit & Beck (2014) vilket innebär 

att varje studie läses upprepade gånger för att sedan kritiseras och analyseras med fokus att 

identifiera viktiga teman i studierna. Analysen innefattar en identifiering av mönster och 

regelbundenhet i studierna vilket sedan sammanställts och formats till teman (ibid). Likheter i 

artiklarna belystes och kategorier/teman framställdes och tabulerades enligt Evans (2002) 

tillvägagångssätt. De teman som framställdes var av två karaktärer, huvudkategori och 

subkategori. Huvudkategorierna fick benämningen organisatorisk nivå samt individuell nivå 

och respektive huvudkategori erhöll separata subkategorier, totalt åtta stycken, vilket framgår 

i tabell II där antalet valda artiklar presenteras samt vilka huvud- och subkategorier respektive 

artikel faller under. Därefter har subkategorierna rubricerats och resultat från både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar har jämförts under varje subkategori. Att de två huvudkategorierna 

fick ojämnt antal subkategorier beror på att framställningen av återkommande teman gjordes 

oberoende av vilken huvudkategori den kunde falla under och den återkommande datan fick 
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forma tidigare nämnda subkategorier, resultatet blev då att tre subkategorier föll under 

organisatorisk nivå och fem subkategorier under individuell nivå. Antalet var alltså inte 

förbestämt utan formades vartefter teman identifierades. 

Etiska  aspekter  
Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska etiska överväganden göras innan en 

litteraturstudie kan påbörjas med syfte att utreda om de vetenskapliga artiklarna fått tillstånd 

till sin forskning av etisk kommitté eller om annan etisk prövning genomförts vilket 

författarna hade i åtanke vid kvalitetsgranskningen av artiklarna. Lexikon användes i samband 

med översättning då samtliga artiklar skrivits på engelska, detta för att förebygga 

missuppfattningar eller förvrängning av ord vid insamlingen av data, samt att underlätta 

förståelse av de material som insamlades. Data analyserades med saklighet och opartiskhet. 

Alla resultat som framkommit i studien oavsett om dessa stämmer överens med hypotesen 

eller ej inkluderades med syfte att inte påverka resultatet, detta enligt Forsberg & Wengströms 

(2013) riktlinjer för att anta ett etiskt arbetssätt.  

RESULTATREDOVISNING  
Antalet artiklar begränsades till nio stycken då dessa ansågs vara relevanta för och svara till 

syftet och att all relevant forskning enligt Forsberg & Wengström (2013) ska inkluderas i 

studien. De fem kvantitativa artiklarna hade ursprung i Israel (1), USA (3) och Sverige (1) 

medan de fyra kvalitativa artiklarna hade sitt ursprung i Turkiet (1), Brasilien (1) och USA 

(2). Resultatet presenterades under två kategorier “Organisatorisk nivå” och “Individuell 

nivå” med tre subkategorier vardera, se tabell II. Under varje subkategori presenterades 

resultatet från de kvalitativa respektive kvantitativa artiklarna i separata stycken för att skapa 

en tydlighet kring eventuella skillnader.  

 
Tabell  II. Presentation av kategorier   
 

Kategori I. 

Organisatorisk nivå 

 

 

Utbildning & Kunskap 

Arbetsmiljöns påverkan 

Rutiner & riktlinjer på arbetsplatsen  
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Kategori II. 

Individuell nivå  

 

Att skapa en god vårdrelation 

Attityder hos sjuksköterskor 

Kommunikation  

Organisatorisk  nivå  
Under den första kategorin uppkom tre subkategorier; ”Utbildning & kunskap”, 

”Arbetsmiljöns påverkan” och ”Rutiner och riktlinjer”. På organisatorisk nivå återfinns 

samhälleliga och strukturella aspekter som var och en har påverkan på mötet mellan 

sjuksköterskan och våldsutsatta, vårdsökande kvinnor.   

Utbildning  &  kunskap    
En av de vanligaste identifierade barriärerna för att upptäcka fall av våld mot kvinnor angavs 

av sjuksköterskor i de kvantitativa artiklarna vara brist på adekvat utbildning (Yonaka, Yoder, 

Darrow och Sherck, 2007; DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner och Rohs, 2013). Många 

sjuksköterskor sa sig även känna att de saknade tillräcklig kunskap i ämnet (Natan och Rais, 

2010; Sundborg, Saleh, Stattin, Wändell och Törnkvist, 2012). 65 procent av sjuksköterskorna 

i artikeln av Natan & Rais (2010) svarade rätt på en av två frågor som testade deras kunskap 

om våld i nära relation, 18 procent svarade rätt på båda frågorna som ställdes. I artikeln 

indikeras det att de flesta sjuksköterskor är medvetna om ämnet och vikten av att i sitt yrke 

kunna identifiera kvinnor som fallit offer för våld i nära relation för att patienten ska kunna 

bryta mönstret och för att sjuksköterskan ska kunna ge dessa kvinnor en god omvårdnad och 

på olika sätt motverka att det händer igen. Sjuksköterskor svarar dock annorlunda på frågor 

som handlar om att översätta denna kunskap och övertygelser i handling och det visar sig att 

tillfrågan om utsatthet för våld inte implementeras i önskvärd utsträckning. Detta tros bero på 

barriärer som brist på kunskap kring processen att identifiera kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relation vilket motverkar att våldsutsatta kvinnor blir omhändertagna enligt praxis 

(ibid.). Nästan hälften av sjuksköterskorna i artikeln av DeBoer et.al. (2013) uppgav att de 

inte upplevde sig ha tillräcklig utbildning för att kunna känna igen tecken på våld i nära 

relation och enligt Natan och Rais (2010) uppgav nära hälften av sjuksköterskorna (44 

procent) att de inte erhållit någon utbildning i våld i nära relation och mindre än en tredjedel 

(28 procent) hade erhållit det genom vidareutbildning på arbetsplatsen. Nästan 20 procent 

uppgav sig ha läst en avancerad kurs i ämnet och endast 14 procent hade lärt sig om våld 
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under sina studier på avancerad nivå. Utbildning på arbetsplatsen ger enligt Sundborg et.al. 

(2012) sjuksköterskor en större förståelse för att det ibland är svårt att lämna ett destruktivt 

förhållande vilket har en positiv påverkan på mötet mellan våldsutsatta kvinnor och 

sjuksköterskor, utbildning ökar även förmågan att kunna identifiera kvinnor utsatta för våld. 

Sjuksköterskor uppgav att de fann bevis för att våld förekom då de kvinnliga patienterna 

uppgav en berättelse som inte stämde ihop med de skador hon uppvisade. En annan indikator 

uppfattades vara att patientens partner tedde sig överbeskyddande (ibid.). En avgörande faktor 

för att sjuksköterskorna skulle våga möta och fråga patienten om hon utsatts för våld av en 

närstående var att sjuksköterskorna skulle ha en känsla av att vara tillräckligt förberedda då 

sjuksköterskor är sex gånger mer benägna att fråga om våld i nära relationer om de kände sig 

tillräckligt förberedda genom att ha tillräcklig kunskap i ämnet, de var nio gånger så benägna i 

det fall de skaffat sig kunskap i ämnet på eget initiativ. Att sällan möta kvinnor utsatta för 

våld kan orsaka bristande kunskap om de hälsokonsekvenser det får, vilket i sin tur kan göra 

att fallen passerar oupptäckta. Detta stöds av det faktum att kvinnor endast blev tillfrågade om 

de varit utsatta för våld då de uppvisade synliga fysiska skador, vilket är en vanligt 

missförstånd i hur våld i nära relation yttrar sig (Sundborg et.al., 2012). En annan artikel gav 

stöd åt denna tes då det är motsägelsefullt att sjuksköterskorna sade sig ha tagit hand om få 

om ens några fall av våld i nära relation trots att tidigare forskning visar på att upp till en av 

sex kvinnor som söker vård är utsatta för våld i hemmet (DeBoer et.al., 2013). Grundläggande 

kunskap om tecken på våld i nära relation samt metod för att identifiera och handla i 

upptäckta fall visade sig vara bristande (Sundborg et.al., 2012). Majoriteten av 

sjuksköterskorna i en artikel uppgav att de anser att alla patienter behöver bli tillfrågade om 

utsatthet för våld i hemmet oavsett om de uppvisar fysiska skador eller inte (DeBoer et.al., 

2013). Sjuksköterskorna uppgav korrekt missbruk och fattigdom som riskfaktorer men 

rankade felaktigt graviditet högre än ungdom som riskfaktor. Knappt hälften (43 procent) av 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att identifiera offer för våld i nära relation (ibid.). I 

artikeln av Yonaka et.al. (2007) uppgav sig 87 procent av sjuksköterskorna vara intresserade 

av att genomgå utbildning i hur de på bästa sätt kunde ställa frågor om och bemöta våld i nära 

relation. Liknande siffra anges i studien av Sundborg et.al. (2012) där 82 procent av 

sjuksköterskorna uppgav sig vara intresserade av att delta i en utbildning för att utöka sin 

kunskap i ämnet. På frågan om vilken utbildning sjuksköterskorna fått i ämnet svarade endast 

8 procent att de hade erhållit utbildning via sin arbetsplats, det generella resultatet visade på 

att de istället samlat information på egen hand via massmedier och litteratur grundat i ett eget 
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intresse i ämnet (ibid.). Även efter att ha identifierat offer för våld i nära relation uppgav sig 

endast ett fåtal sjuksköterskor ha genomfört en utvärdering av kvinnans utsatthet för direkt 

fara, vilket kan förklaras av det faktum att sjuksköterskorna i fråga inte fått korrekt och 

tillräcklig utbildning för att hantera fall med våld i nära relation (Natan & Rais, 2010). Samma 

studie betonar vikten av att ha studiedagar, föreläsningar, och diskussion av ämnet på 

personalmöten (ibid.). Smith, Rainey, Smith, Alamares & Grogg (2008) uppgav utbildning 

som direkt avgörande för att uppnå medvetande och förståelse för våld i hemmet som 

fenomen, och att utbildningen behöver vara känslig för och anpassa sig efter kulturella 

skillnader för att vara effektiv. 

 

I flertalet kvalitativa artiklar uppgav majoriteten av sjuksköterskorna att den vanligaste 

orsaken till att de inte kunde ingripa i fall av våld i nära relation var bristande utbildning och 

att de inte kände sig kvalificerade att ingripa (Efe och Taşkin, 2012; Woodtli, 2000; Visentin, 

Becker Vieira, Trevisan, Lorenzini, och Da Silva, 2015). Majoriteten (drygt 76 procent) av 

sjuksköterskorna uppgav sig inte ha erhållit någon utbildning om våld i nära relation under 

sina studier för att bli sjuksköterskor och 83,3 procent uppgav att de inte fått någon 

fortbildning via arbetsplatsen (Efe & Taşkin, 2012). Två av deltagarna anställda på 

universitetssjukhus hade deltagit i en konferens som behandlade ämnet (ibid.). Bristande 

kunskap yttrade sig i att nästan hälften av sjuksköterskorna ansåg att offret för våld i nära 

relation inte var sjuksköterskans ansvar att ta hand om utan att ansvaret istället låg på andra 

yrkeskategorier som psykiatriker och socialarbetare (ibid.). Det framgår att utbildning anses 

vara behövligt både i akademisk form och i form av vidareutbildning på arbetsplatsen 

(Woodtli, 2000). Vikten av att utbildning om våld och våldsutsatta kvinnor bör integreras i 

alla sjuksköterskeutbildningar i större utsträckning och sjuksköterskor behöver få fler 

utbildningsmöjligheter i form av vidareutbildningar, kompetensutveckling och 

personalutveckling på arbetsplatsen (ibid.). Sjuksköterskor behöver genom utbildning få 

kunskap i vad som är sjuksköterskans ansvar och funktion i hanteringen av fall av våld mot 

kvinnor och det framgick även att sjuksköterskor ansåg att vissa arbetsplatser var i större 

behov av att tillhandahålla utbildning än andra, exempelvis akutmottagningar, mödravård och 

hemsjukvård. Sjuksköterskorna menade även att det bör erbjudas utbildningar och program 

särskilt utformade för familjer och betonade att våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och 

inte endast ett “kvinnoproblem” varför utbildningar ledda av exempelvis sjuksköterskor med 

syfte att öka den samhälleliga vetskapen om våld i hemmet skulle kunna fylla detta 
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samhälleliga behov, de föreslog även utbildningsprogram för barn och unga, polisen och 

politiker (ibid.). Enligt Visentin et.al. (2015) är brist på utbildning i att hantera fall med 

våldsutsatta kvinnor tillsammans med en känsla av att vara oförberedd för uppgiften faktorer 

som skapar svårigheter i situationer med våldsutsatthet hos kvinnor och att ge en 

personcentrerad och humaniserad vård kräver att vårdgivarna erhåller fortlöpande utbildning i 

ämnet. Det är viktigt att som sjuksköterska namnge misshandel och att ha kunskap om att 

kvinnan i fråga kanske inte inser allvaret i sin situation och att de är offer för våld förrän de 

får det utpekat för sig. Vissa sjuksköterskor är dock mer benägna att fråga om utsatthet för 

våld i socioekonomiskt utsatta grupper, detta trots att fakta anger att våld i hemmet 

förekommer i alla samhällsklasser och är ett globalt fenomen (Brykczynski, K. A., Crane, P., 

Medina, C. K., & Pedraza, D., 2011). Sjuksköterskor behöver inneha en generell kunskap om 

våld mot kvinnor och en viss djupgående kärnkunskap innefattande kunskap om fysisk och 

psykisk bedömning av patienten samt kunskap om fysisk och psykisk omvårdnad av henne 

(Woodtli, 2000). Sjuksköterskor måste även veta vilka resurser som finns tillgängliga för 

offren och ha en känslighet för kulturella aspekter samt en särskild kunskap om observationer 

som kan göras kring familjens dynamik, offrets och eventuella barns beteende såväl som 

förövaren själv för att upptäcka tecken på våldsutsatthet. Detta uttrycks på följande vis: 

“Victims often won’t volunteer that they have been abused - you have to know what to look 

for and ask” (ibid.).  Det är viktigt att alla kvinnor som söker vård blir tillfrågade om våld i 

hemmet och sjuksköterskor behöver kunskap om hur de ska tillhandahålla samt lämpligt 

innehåll i patientutbildning anpassad efter den våldsutsatta kvinnans situation och dess 

anhöriga (ibid.). Att uppfatta sig som okvalificerad och illa förberedd till följd av okunskap i 

ämnet var vanligt bland sjuksköterskor och de angav problem kring att inte veta hur de bör 

närma sig ämnet och ge effektiv hjälp i de fall det behövdes. Sjuksköterskorna angav att de 

både önskar och är i behov av att erhålla mer kunskap för att känna sig kapabla att hantera 

situationer med kvinnliga patienter som utsatts för våld (Visentin et.al., 2015).   

Arbetsmiljöns  påverkan      
29 procent av sjuksköterskorna i en artikel uppgav faktorer relaterade till arbetsmiljö som 

tidsbrist och brist på avskildhet som exempel på arbetsmiljörelaterade hinder för att ställa 

frågor till patienter om deras utsatthet för våld (Yonaka et.al., 2007). 10 procent av 

sjuksköterskorna i en artikel uppgav att de inte hade tillräckligt med tid för att ställa frågor om 

våld i hemmet (Sundborg et.al., 2012). Dock delas inte den uppfattningen i en annan artikel 
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där majoriteten av sjuksköterskorna istället upplevde sig ha tillräckligt med tid och utrymme 

för att ha möjlighet att fråga patienterna om våld, sjuksköterskorna upplevde heller inte att 

arbetsmiljön var ett hinder generellt (DeBoer et.al., 2013). Förutom tidsbrist upplevde även 

sjuksköterskor andra exempel på arbetsmiljörelaterade hinder för att fråga om våld i nära 

relation, så som för stor arbetsbelastning och ett för stort antal patienter (Efe & Taşkin, 2012). 

70 procent av sjuksköterskorna i samma artikel uppgav sig inte känna att de hade tid nog för 

att ingripa och samtala med patienterna i fall med våld i hemmet, detta på grund av att de 

kände att de knappt hade tid med sina ordinarie arbetsuppgifter som bland annat innefattade 

att ta itu med akut uppkomna ärenden. 30 procent av sjuksköterskorna uppgav dessutom att 

det inte fanns ett lämpligt utrymme på arbetsplatsen för att kunna fråga en kvinnlig patient om 

hon blivit utsatt för våld i nära relation, vilket gjorde att de oroade sig för att kvinnans 

anhöriga/släktingar skulle skada henne om de överhörde ett sådant samtal. Drygt 23 procent 

nämnde att de oroade sig för sin egen säkerhet och att bli fysiskt skadad om de tog upp ämnet 

inför familjen (ibid.). Tidsbrist och en för hög arbetsbelastning angavs även av sjuksköterskor 

som en barriär för att kunna lyssna på patienterna samt att identifiera fall av våld i nära 

relation (Visentin et.al., 2015). Goda arbetsvillkor, tillräcklig utrustning och personaltäthet 

krävs för att åstadkomma en miljö där identifiering av våldsutsatta kvinnor är möjlig (ibid.). 

Rutiner  och  riktlinjer  på  arbetsplatserna  
Screening inkluderades som en del i de rutiner och riktlinjer som förekommer på olika 

avdelningar och mottagningar (Yonaka et.al., 2007).  Behovet av riktlinjer är betydande i en 

verksamhet och Sundborg et al. (2010) menar att det endast är när tydliga riktlinjer 

implementerats i en organisation eller verksamhet som sjuksköterskor i sitt arbete effektivt 

kan stödja kvinnor som utsatts för våld, medan konsekvenserna av uteblivna riktlinjer är att 

sjuksköterskorna får improvisera i arbetet vilket leder till osäker utgång. På en 

akutmottagning uppgav 51 procent av sjuksköterskorna att de screenar alla patienter 

rutinmässigt för misshandel, medan 74 procent svarade att de endast screenar utvalda 

patienter med tydliga fysiska tecken på misshandel och våld (Yonaka et.al., 2007). 

Enligt Smith et.al. (2008) svarade 27 procent av sjuksköterskorna att de i flera fall misstänkt 

att kvinnliga patienter utsatts för våld men att de underlåtit att rapportera detta med 

förklaringen att de själva gjorde bedömningen att det inte fanns tillräckligt med bevis.  

 

Enligt Sundborg et.al. (2012) förekommer flera brister på organisatorisk nivå vilket kan 
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återspegla sig i bristfälliga riktlinjer och rutiner kring omvårdnaden, vidare beskrivs 

organisatoriska brister gällande samarbetet mellan olika myndigheter, där stöd på 

organisatorisk nivå tas upp som betydande för att förbättra vården för våldsutsatta kvinnor 

vilket resulterar i att omvårdnaden av dessa kvinnor blir ofullkomlig samt att fall av våld i 

nära relation aldrig blir identifierade. Endast 5 procent av sjuksköterskorna i artikeln var 

medvetna om vilka riktlinjer som var menade att implementeras gällande våldsutsatta kvinnor 

men orsaken till denna låga siffra är okänd. Det konstateras dock i artikelns resultat att 

uppmärksamhet bör riktas åt vilka konsekvenser som framkommer av bristande, obefintliga 

eller otydliga riktlinjer (ibid.). Det är av vikt att främja en atmosfär på organisationsnivå som 

uppmuntrar till en öppenhet gällande våldsbrott mot kvinnor. Utan ett tydligt ansvarstagande 

från ledningen och uppmuntran av personalen lämnas viktiga detaljer utanför vårdrutinen, och 

om sjuksköterskorna har en positiv attityd och hög kunskapsnivå, och om avdelningen 

upprätthåller en rutin gällande identifikation av våldsutsatta kvinnor finns det en större chans 

att förfrågningar om ämnet kommer att kvarstå (Natan och Rais, 2010) 

Individuell  nivå    
Under denna kategori uppkom tre subkategorier; “Att skapa en god vårdrelation”, “Attityder 

hos sjuksköterskor” och “Kommunikation”. På individuell nivå finner vi sjuksköterskornas 

individuella upplevelser och aspekter i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta 

kvinnan både utifrån ett patientperspektiv och sjuksköterskans perspektiv.  

Att  skapa  en  god  vårdrelation  
Skapandet av en relation mellan vårdgivare och vårdtagare är av stor vikt när det kommer till 

omvårdnad av kvinnor som utsatts för våld. I begreppet vårdrelation inkluderas begrepp som 

trygghet, tillit och säkerhet och att skapa ett förtroende mellan sjuksköterska och patient är ett 

sätt för sjuksköterskan att respektera patientens autonomi och för att skapa den förtroendefulla 

miljö som krävs är det av vikt att samtalen får ske avskilt och ostört i en miljö där bara 

patienten och sjuksköterskan är närvarande (Smith et.al., 2008; DeBoer et.al., 2013). 

Sjuksköterskor uppgav att många av avdelningarna de arbetar på dock inte har några privata 

samtalsrum vilket gör att samtal i avskildhet i stort sett blir omöjlig (DeBoer et.al., 2013). En 

stor del sjuksköterskor uppfattar att de agerar enligt rådande praxis då de ger omvårdnad till 

kvinnor som utsatts för våld vilket de menar är att stödja kvinnan och schemalägga 

uppföljningar vilket kan främja den goda vårdrelationen (Natan & Rais, 2010). Dessa åtgärder 

kan vara sådana som att ge den utsatta kvinnan stöd, kontakta socialtjänst, bistå henne med 
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nödvändiga kontakter, ge henne information om var hon kan få råd och stöd, dokumentera all 

information kvinnan uppgivit om sin situation, boka uppföljning och inhämta information och 

tidigare bevis på utsatthet för våld i äldre journaler (ibid.). I en artikel av DeBoer et al. (2013) 

uppgav drygt hälften (56 procent) av sjuksköterskorna att de hade tillräcklig erfarenhet och 

var tillräckligt tränade för att kunna identifiera symtom på våldsutsatthet hos kvinnor. I en 

annan artikel ansåg 86 procent av sjuksköterskorna sig istället vara otillräckligt förberedda att 

tillhandahålla omvårdnad till kvinnor som utsatts för våld i hemmet, teorin om orsak till denna 

höga siffra var i studien avsaknad av förberedelse integrerad i utbildningen till sjuksköterska 

och/eller bristande erfarenhet generellt vilket sjuksköterskorna uppgav kan leda till att den 

våldsutsatta kvinnan inte får den omvårdnad hon behöver och att hon heller inte får den i tid 

(Sundborg et.al., 2012).  

 

Sjuksköterskorna representerade i Woodtlis (2000) kvalitativa artikel tar upp att 

sjuksköterskan måste skapa en öppen, omhändertagande och säker miljö i omvårdnaden av 

våldsutsatta kvinnor samt erbjuda alternativ för henne och bemöta henne med respekt även då 

sjuksköterskan anser att beslutet hon tar inte är det bästa för henne. För att offret för våld i 

nära relation ska ta emot omvårdnad är det viktigt att genom empati etablera en god kontakt 

med henne och ge henne den tid hon behöver, nyckelord är här acceptans samt uppmärksamt 

lyssnande (Woodtli, 2000). 30 procent av sjuksköterskorna i en artikeln upplevde att det inte 

fanns något lämpligt rum där de kunde samtala med patienten, och de sa sig vara rädda för att 

anhöriga skulle höra samtalen gällande screening av våldsutsatthet och att anhöriga då skulle 

skada sjuksköterskan eller patienten. Sjuksköterskor behöver genomföra intervjuerna gällande 

screening för våld i nära relation på en plats som är säker för både sjuksköterskan och kvinnan 

(Efe & Taşkin, 2012). Sjuksköterskorna anser själva att de behöver välkomna kvinnan och att 

hon behöver känna sig hörd samt att skapandet av ett band mellan sjuksköterskan och 

patienten byggd på tillit är av vikt för att bryta de stigman som råder och skapa en miljö för 

patienten att anförtro sig till sin sjuksköterska (Visentin et.al., 2015). Att visa empati framstår 

som viktigt i omvårdnaden och för att finna fall av våld i nära relation, det är en av delarna av 

en personcentrerad och humaniserad vård. Sjuksköterskans mål måste vara att förstå 

patientens upplevelse och känslor kring den. I artikeln framgår att sjuksköterskor inte anser 

sig ha befogenhet att ge omvårdnad till dessa utsatta kvinnor (ibid.). Sjuksköterskor måste 

inse sin professionella roll i omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor såväl som förövare och 

familj och att detta ska genomsyras av vetskapen om att ingen människa har rätt att 
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misshandla en annan (Woodtli, 2000). Våldsutsatta kvinnor är ett problem inom hälso-och 

sjukvården och sjuksköterskan kan vara den enda länken mellan kvinnorna och den 

våldsamma situation de befinner sig i, vilket gör sjuksköterskans arbete i att identifiera och 

hantera fall mycket viktigt (Brykzynski et.al., 2011) 

Attityder  hos  sjuksköterskor  
Sjuksköterskor uppfattar det inte som kränkande att ställa frågan om våld i nära relation utan 

att det istället är en viktig del av yrket och att det finns sätt att identifiera våld i nära relation 

(Natan & Rais, 2010). De flesta sjuksköterskor upplevde sig ha rätt verktyg för att identifiera 

utsatthet för våld och att tillfråga patienter om det samt att det är ett betydande medicinskt 

problem. Det framgår även att sjuksköterskorna inte uppfattar kvinnor som upphov till den 

misshandel de utsätts för och att det inte anses vara ett normalt fenomen (ibid.). I artikeln av 

Sundborg et.al. (2012)  uppgav sig 23 procent av sjuksköterskorna känna oro inför att kränka 

kvinnans integritet genom att fråga om våld i hemmet, 4 procent uppgav att de kände sig 

obekväma i att ta upp ämnet och 2 procent att de inte ville bli involverade på ett personligt 

plan med patienten. Att som sjuksköterska ha ett fördömande synsätt påverkar mötet mellan 

våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskan på ett negativt sätt och att vara medveten om den 

egna attityden är avgörande för att kunna förändra detta synsätt (ibid.). Smith et.al. (2008) 

stöder denna tes och menar att sjuksköterskor måste utvärdera den egna attityden för att 

förändra eventuellt opassande synsätt. Majoriteten av sjuksköterskorna i en annan artikel 

uppgav att de tyckte att det ingick i deras ansvar om patienten var offer för våld i nära relation 

och de flesta höll med om att det är en viktig del av arbetet som sjuksköterska, 98 procent höll 

inte med om påståendet att “Kvinnor själva är orsak till att de blivit utsatta för våld i nära 

relation” och 89 procent höll inte med om påståendet att “Lite fysiskt våld existerar i alla 

normala familjer” (DeBoer et.al., 2013). Sjuksköterskorna kände sig bekväma med att ställa 

frågor om våld och de kände inte att de genom detta skulle förlora patientens tillit. De 

sjuksköterskor som själva upplevt våld i nära relation är mer benägna att rapportera fall av 

våld mot kvinnor i nära relation (ibid.). Sjuksköterskors attityder indikerar att de är medvetna 

om hur de bör handla i fall med våldsutsatta kvinnor och att de uppger sig ha rätt verktyg för 

att göra det, trots detta så omsätts det inte i handling i alla förekomna fall. Sjuksköterskor 

arbetande på en akutavdelning uppgav i en artikel att de upplevde våldsutsatta kvinnor som en 

stor del av patientklientelet och att de även blev ett problem på arbetsplatsen, de uppgav sig 

anse att offren själva inte gett upphov till misshandeln eller har någon skuld i dess förekomst, 
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att det är lämpligt att som sjuksköterska tillfråga sina patienter om misshandel, att misshandel 

i nära relation inte endast tillstår en lägre ställd socioekonomisk grupp, att våldet är ett 

medicinskt problem och en viktig fråga att arbeta kring (Yonaka et.al., 2007). Den 

dominerande synen bland sjuksköterskor var att alkohol och droger är vanliga anledningar till 

att män misshandlar kvinnor och att förövaren i dessa fall förlorar sin självkontroll (Sundborg 

et.al., 2012). Nästan var fjärde sjuksköterska höll med om påståendet att “Offer för våld i nära 

relation kan alltid lämna förövaren om de vill det” vilket kan ha betydelse för sjuksköterskans 

benägenhet att fråga kvinnor om våld och hur upptäckta fall hanteras (ibid).  

  

Sjuksköterskor uppgav att de inte tyckte att det var sjuksköterskans uppgift att ingripa i fall av 

våld i nära relation utan att det finns andra yrkeskårer som är bättre lämpade, två 

sjuksköterskor sa att dessa fall är en familjeangelägenhet som inte kan lösas och att 

utomstående inte ska lägga sig i (Efe & Taşkın, 2012). I Woodtlis (2000) artikel framgår det 

att majoriteten av sjuksköterskorna trodde att en större del av sjuksköterskorna försökte vara 

objektiva och ha ett professionellt förhållningssätt och att de gjorde sitt bästa för att ge ett gott 

stöd och hjälpa de utsatta patienterna genom att stärka de i att de är vuxna människor som har 

möjlighet att bestämma över sitt egna liv, de menade dock i likhet med resultatet från artikeln 

av Efe & Taşkin (2012) att det finns andra yrkeskårer som är bättre lämpade att samtala och 

ge rådgivning (Woodtli, 2000). Personliga attityder och samhällets beteendenormer och 

attityder länkas samman och 10 procent av sjuksköterskorna uppgav att de skulle känna att de 

la sig i familjeangelägenheter om de frågade och därför valde att avstå (Efe & Taşkin, 2012) 

dessa åsikter sägs i artikeln vara den viktigaste faktorn som hindrar sjuksköterskor från att 

ingripa i fall av våld i nära relation och sjuksköterskornas egna fördomar, sociala värderingar 

samt den negativa påverkan från samhället måste elimineras för att fall inte ska gå obemärkta 

förbi (ibid.). Brykcynski et.al. (2009) menade att det kan vara bra om sjuksköterskor ställer en 

fråga om våld fler än en gång, samt att de anser sig ha ett ansvar att hålla en dörr öppen för 

offren för våld i hemmet, ställa frågor om våld vid varje besök på kliniken, erbjuda stöd och 

ge de ett stödnummer att ringa då de är redo för det. De menar även att sjuksköterskan har ett 

ansvar att erbjuda offren hjälp oavsett om de sedan följer de råd som ges. Ett citat som anges i 

artikeln och som belyser hopplösheten sjuksköterskor kan känna i handläggandet av dessa fall 

är: “You just keep trying to get her out of the situation and maybe she’ll really go one time” 

(ibid.).  Samtidigt var det tydligt att sjuksköterskorna förstod att det är svårt att lämna i ett 

första skede då kvinnan har ett liv ihop med mannen i fråga, att de kanske har gemensamma 
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barn, gemensam ekonomi, bostad och materiella ting förutom rädslan för förändring och 

ovetskap om vart hon kan ta vägen. En annan sjuksköterska uppgav att det är svårt för 

personalen att förstå att kvinnan stannar kvar hos sin misshandlande partner, eller att hon går 

tillbaka till honom efter att ha försökt lämna relationen och ett citat som belyser detta är: “I 

know that it’s a cycle that abused women go through, but it is just hard to see it - to actually 

see it” (ibid.). I de fall sjuksköterskan inte kunde hjälpa offret måste sjuksköterskan anamma 

attityden av acceptans för att kunna fokusera på andra kvinnor de faktiskt kan hjälpa 

(Brykcynski et.al., 2009).   Woodtli (2000) tar upp sjuksköterskornas svårighet att förstå hur 

en kvinna kan bli utsatt för våld i nära relation och ändå stanna kvar i förhållandet, de 

ifrågasatte om det berodde på att hon inte var medveten om att det hon utsattes för var fel eller 

att hon inte visste hur hon skulle kunna hjälpa sig själv att ta sig ur situationen. Den rådande 

uppfattningen var att samhället i sig inte lägger tillräckliga resurser på att stoppa våld mot 

kvinnor, särskilt på ett juridiskt plan. Några sjuksköterskor upplevde att sjuksköterskor också 

hade fördomar om offren och att åsikter som att våldsutsatta kvinnor som vuxna människor är 

kapabla att ta egna beslut och lämna ett våldsamt förhållande men att de oavsett orsak ändå 

själva beslutar sig för att vara kvar i det (ibid). Den generella uppfattningen var att dessa 

kvinnor var sjuka, rädda och deprimerade och vissa uppgav att de tyckte att kvinnorna var 

dumma som gick tillbaka till dessa skadliga relationer gång på gång, en sjuksköterska tyckte 

att de som är ödmjuka och tysta och som tillåter sig att bli omhändertagna är de som faktiskt 

går att rädda ur sin destruktiva situation medan flera av respondenterna menade på att det var 

svårt att hantera offren och särskilt de som projicerade sin ilska och frustration på 

vårdpersonalen (ibid.). Sjuksköterskor trodde att sjuksköterskorna fördömde andra 

sjuksköterskor, att de kan bli för involverade och personliga med sina patienter, att vissa inte 

sätter gränser och att de går över gränserna för vad en professionell relation tillåter, de 

menade att vissa sjuksköterskor inte vill hantera fall med våld i nära relation och att vissa då 

de gjorde det utförde ett dåligt arbete och att sjuksköterskor som ofta hanterade dessa fall 

snabbt kunde bli utbrända (Woodtli, 2000). En av sjuksköterskorna i artikeln sa att hon inte 

längre ville hantera fall med våld i nära relation då hon var av åsikten att de utsatta kvinnorna 

ändå skulle återvända till sina våldsamma män och att hjälpen därför bara skulle gå till spillo 

(ibid.).  
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Kommunikation  
Sjuksköterskor indikerade på att språkbarriärer är det största hindret för att kunna ställa frågor 

till patienter om förekomsten av våld i nära relation (Yonaka et.al., 2007). I en artikel av 

Natan & Rais, (2010) tas Orlandomodellen upp som ett stöd för att sjuksköterskor inom 

akutsjukvården ska kunna identifiera de kvinnor som utsatts för våld i nära relation genom att 

utvärdera både patientens beteende och genom det se hennes direkta behov, sjuksköterskorna 

har även enligt artikeln en skyldighet att fråga kvinnorna om tidigare och nu förekommande 

våld. Drygt hälften av sjuksköterskorna i en artikel av Sundborg et.al. (2012) uppgav att de 

alltid ställde frågan om våld i hemmet, strax under hälften att de ställde frågan 

“ibland/aldrig”, 32 procent av dessa uppgav att det berodde på att de upplevde det som svårt 

att veta hur de skulle ställa frågan och 19 procent att de inte visste hur de skulle hantera 

svaret. Att inte kunna kommunicera med patienten i avskildhet uppgavs som problematiskt, 

bås på akutmottagningen och att patienterna endast var skilda åt av skynken samt att anhöriga 

var närvarande gjorde det svårt att få tillfälle att fråga patienten privat på ett naturligt sätt 

(DeBoer et.al., 2013).   

  

Vikten av att ha en utomstående tolk som inte ingår i familjen i de fall patienten inte talar 

språket belyser Brykczynski et.al. (2009) där en intervjuad sjuksköterska i sin praktik hade 

varit med om ett fall där en make tolkat språket under besöken på mödravården under en hel 

graviditet och att det först senare kommit fram att kvinnan i fråga varit offer för misshandel i 

deras relation. I samma artikel tas det upp att det ibland är bättre att se till kroppsspråk och 

beteenden för att upptäcka fall av våld i hemmet istället för att blint lyssna på de verbala 

svaren på frågorna som ställs (ibid.). Sjuksköterskorna menade att kunskap om 

kommunikationsstrategier, särskilt kunskap i att kunna utföra en intervju, är viktigt för alla 

sjuksköterskor att inneha. Det ansågs även att en djupare kunskap om observationer var av 

vikt för att kunna läsa av familjedynamik, barns uppförande eller de utsatta kvinnornas 

beteende, för att kunna få en uppfattning om hur familjesituationen ser ut, samt att kunna 

kommunicera och föra samtal med patienterna angående deras hem- och privata situation är 

också en viktig kunskap att besitta, samt medvetenhet om vilka typer av resurser som går att 

erbjuda utsatta kvinnor (Woodtli, 2000). Visentin et.al. (2015) nämner att sjuksköterskorna 

upplever att det är svårt för kvinnor att prata om sin utsatthet för våld och att 

kommunikationen behöver sträcka sig över de verbala gränserna. Här kan man finna nya 

kommunikationsvägar i hennes uttryck, kroppsspråk och sätt att prata och inte endast höra de 
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ord som sägs. De menar att det för kvinnan inte kommer spontant att prata om sin utsatthet för 

våld utan att sjuksköterskan i sin kommunikation måste ha en känsla för hur våldsutsatta 

kvinnor vill kommunicera, kunna ge henne den tid hon behöver under konversationen och 

försiktigt fiska efter information och ställa frågor, det viktigaste verktyget i könsrelaterat våld 

och dess upptäckt är enligt artikeln uppmärksamt lyssnande (Visentin et.al., 

2015). Sjuksköterskor uppgav sig inte uppleva sig ha tillräcklig kunskap kring de nödvändiga 

kommunikationsmetoder som uppstår i möten med denna patientgrupp (Efe & Taşkin, 2012). 
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DISKUSSION  
Syftet med studien var att belysa möjligheter och utmaningar som kan uppstå i mötet mellan 

sjuksköterskan och våldsutsatta kvinnor i vårdsituationen. Utbildning och kunskap, 

arbetsmiljörelaterade faktorer, tydliga rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen samt stöd från 

ledningen återfanns som viktiga aspekter på en organisatorisk nivå där både möjligheter och 

utmaningar kunde återfinnas. Även på en individuell nivå kan samtliga subkategorier visa på 

både möjligheter och utmaningar i mötet mellan sjuksköterskan och våldsutsatta kvinnor. För 

att främja goda erfarenheter i vårdmötet mellan våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskor är 

arbetsmiljörelaterade faktorer som skapandet av en arbetsmiljö med en öppenhet kring frågor 

om våld i nära relation en viktig möjlighet. Tidsbrist, brist på möjlighet till avskildhet och hög 

arbetsbelastning var i motsats utmaningar för möjligheten att ställa frågor om våld och fånga 

upp kvinnor utsatta för våld. En annan utmaning var bristande utbildning och generell 

kunskap om ämnet bland sjuksköterskorna, vilket bidrog till en känsla av osäkerhet i 

hanteringen av uppstådda situationer samt i att ge dessa kvinnor omvårdnad. Möjligheter som 

kan återfinnas i omvårdnaden för att patienten ska känna sig trygg i vårdrelationen och uppge 

att hon är utsatt för våld var ett personligt bemötande, respekt, empati, skapandet av en öppen, 

omhändertagande och säker miljö samt nyckelord som acceptans och uppmärksamt lyssnande. 

Utbildning och angelägen kunskap för att kunna hantera dessa situationer beskrevs som 

nyckelfaktorer för att uppnå ett gott vårdmöte mellan den våldsutsatta kvinnan och 

sjuksköterskan.   

 

Metoddiskussion  
Med mål att beskriva det rådande kunskapsläget inom ett visst ämne anses litteraturstudie som 

metod vara ett gott val (Forsberg & Wengström, 2013; Willman et.al., 2011). Resultatet i 

litteraturstudien kan till viss mån anses vara generaliserbart då artiklar från olika delar av 

världen med både kvalitativ och kvantitativ ansats använts vilket medfört att en mängd röster 

från sjuksköterskor sammanställts, då den valda metoden varit en allmän litteraturstudie kan 

dock inte generaliserbarhet garanteras. Då syftet med vald metod var att få en inblick i hur 

sjuksköterskor upplever mötet i vården med våldsutsatta kvinnor motiverade detta till att 

utföra en litteraturstudie då aktuell forskning kring ämnet därigenom undersöks. Artiklarna 

som använt sig av en kvantitativ design visade hur ett större antal sjuksköterskor hade svarat i 

studierna medan de artiklar som använt sig av en kvalitativ design gav inblick i upplevelserna 

hos ett färre antal sjuksköterskor där deras egna ord och upplevelser presenteras på ett djupare 
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plan. Forsberg & Wengström (2013) menar att kvalitativ och kvantitativ forskning kan anses 

komplettera varandra då fenomenet studeras ur olika vinklar. Polit & Beck (2012) menar att 

inklusionen av både kvantitativa och kvalitativa artiklar resulterar i en högre validitet i 

litteraturstudie en då de olika metoderna knyter an till syftet från olika vinklar. Datainsamling 

skedde genom sökning i artikeldatabaserna Ebscohost, Cinahl, Medline och Psycarticles 

vilket Henricson (2012) menar kan främja arbetets validitet i och med att sökning i ett flertal 

omvårdnadsinriktade databaser ökar chansen att hitta väsentliga artiklar. Artiklarna 

granskades enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärderings (SBU) granskningsmall för 

att fastställa den vetenskapliga nivån. Ett etiskt övervägande gjordes innan den systematiska 

litteraturstudien påbörjades i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer för att 

anta ett etiskt arbetssätt, data analyserades sakligt och opartiskt och alla resultat som framkom 

i varje tema presenterades oavsett om de stämde överens med författarnas egna antaganden 

eller ej med syfte att inte påverka det slutliga resultatet vilket kan ses som en styrka i 

metoden. Alla inkluderade artiklar hade ej tydliggjort om etisk granskning genomförts men 

användandet av dessa motiveras av att artikelförfattarna ej använt sig av några metoder som 

skulle kunna skada individen och artikelförfattarna visade även på ett etiskt förhållningssätt i 

sina studier då alla uppgifter om deltagarna behandlades anonymt. Artiklarna som 

inkluderades var alla peer reviewed vilket betyder att de är granskade av forskare inom 

samma fält (Forsberg & Wengström, 2013). I den initiala artikelsökningen gjordes 

begränsningarna 1990-2017, anledningen till valet av ett så brett spann mellan årtalen var att 

skapa en överblick av hur mycket forskning det fanns i ämnet, efter att upptäckten om ett stort 

utbud gjorts minskades tidsspannet till 2007-2017. I inklusionskriterierna för årtal följdes inte 

den initiala bestämmelsen som var tänkt att artiklarna skulle blivit publicerade under de tio 

senast gångna åren (2007-2017) då en av de inkluderade artiklarna var från år 2000. Denna 

artikel ansågs dock svara väl till syftet med studien och betraktades därför som motiverad att 

ingå i litteraturstudien i enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer vilka 

motiverar till användning av artikeln då all för syftet relevant forskning ska inkluderas. Ett 

exklusionskriterie var att artiklar där andra yrkeskategorier än sjuksköterskor var respondenter 

skulle exkluderas då syftet är att undersöka upplevelserna bland sjuksköterskor vilket vidhölls 

under arbetets gång och kan ses som en styrka då urvalet är specificerat. Inga restriktioner 

gällande artiklarnas ursprung bestämdes och inkluderade artiklar hade ursprung i USA, 

Brasilien, Turkiet, Israel och Sverige. Spridningen kan ses som en svaghet då olika länder har 

olika standard på sjukvården samt olika kulturer och upplägg på sjuksköterskornas utbildning 
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och arbetsuppgifter. Det kan även ses som en styrka då sjuksköterskor från olika delar av 

världen uttrycker åsikter som sedan skall visa sig delas eller motsägas i andra områden. 

Artiklarnas språk begränsades till svenska, engelska, danska och norska då det är språk som 

författarparet behärskar, fynd på övriga språk exkluderades. För att undvika missuppfattningar 

eller fel i översättning användes lexikon eller nätbaserade uppslagsverk som exempelvis 

Google Translate, vilket inte alltid ger tillförlitliga översättningar varför dessa användes med 

ett kritiskt förhållningssätt. När samtliga artiklar granskats och valts ut begränsades urvalet till 

nio artiklar, författarparet hade initialt beslutat att hälften av artiklarna skulle vara av 

kvalitativ design respektive kvantitativ design i syfte att få en jämn fördelning av respektive 

design för ett rättvisande resultat. Anledningen till att nio artiklar ansågs optimalt härstammar 

i inspiration från andra litteraturstudier som använt cirka tio artiklar där resultatet visats vara 

brett och ändå greppbart i och med att materialet inte blivit för omfattande för att kunna 

utröna ett konkret resultat och tydliga teman. I urvalet av artiklar kan det dock ej garanteras 

att författarna inte omedvetet påverkat urvalet, vilket måste tas i beaktning. Efter att artiklarna 

ämnade att inkludera i studien valts ut har dessa granskats med syfte att identifiera teman. 

Metoden för redovisning av resultatet var att sammanfatta dessa i kategorier för att skapa en 

överskådlighet. Analysprocessen innefattade upprepad läsning där varje studie analyserades 

och information som ansågs relevant markerades med markeringspenna i syfte att finna teman 

genom en metod som kallas tematisk analys (Polit & Beck, 2012). Fynden från den tematiska 

analysen formade sedermera teman som tabulerades enligt Evans (2002) riktlinjer för att 

redovisa fynden på ett strukturerat och konkret sätt, dessa teman var på “Organisatorisk nivå” 

samt “Individuell nivå”. Teman kategoriserades även under kategori samt subkategori. Enligt 

Friberg (2013) är denna metod väsentlig och användbar i en litteraturstudie. Metoden 

förenklade skrivprocess och dataanalys och ansågs vara det bästa sättet att svara till syftet, 

efter hand exkluderades vissa subkategorier då de ej ansågs relevanta för ämnet, exempelvis 

subkategorin “Ledningsstöd”. Andra subkategorier slogs samman till en, exempelvis 

”Kunskap” och ”Utbildning” som sedermera blev ”Utbildning & Kunskap”. Genom att läsa 

artiklarna upprepade gånger upplever författarparet att en bredare förståelse för innehållet 

uppdagades. Denna litteraturstudie är även sammanställd och skriven av två författare vilka 

kunnat diskutera och jämföra artiklar och granskningar tills konsensus råder vilket enligt 

Henricson (2012) stärker studiens validitet och reliabilitet. Studien kan anses ha en viss 

överförbarhet till ett folkhälsokontext då våld mot kvinnor är ett globalt problem som 

påverkar folkhälsan i stort.  
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Resultatdiskussion  
Kunskap  och  utbildning                                                                                                                                                                                                  

Tillräcklig kunskap och utbildning framstår som en viktig faktor för att sjuksköterskor ska 

fråga sina kvinnliga patienter om våld i nära relation samt att ha erhållit rätt verktyg för att 

kunna ingripa i konstaterade fall vilket framgår i flertalet artiklar (Natan & Rais, 2010; 

Sundborg et.al., 2012, Efe & Taşkin, 2012). Enligt Socialstyrelsen (u.å.b) är det av vikt för all 

personal inom hälso- och sjukvården att ha kunskap om fysiska och psykiska tecken på våld i 

nära relation för att ha förmåga att identifiera dessa fall. Gastrointestinala besvär, migrän, en 

större benägenhet att få hjärtinfarkt samt missfall och reproduktiva problem förutom synliga 

fysiska tecken så som brännskador, sår, frakturer och blåmärken är vanliga vilket motiverar 

till utbildningssatsningar inom verksamheterna (Andraoulaki et.al., 2008; Macdowell, 2010; 

Socialstyrelsen u.å.a.). Enligt Socialstyrelsen (u.å.b.) samt Sveriges kommuner och landsting 

(2006) har hälso- och sjukvården ett ansvar att identifiera dessa kvinnor, då sjukvården kan 

vara den enda kontakten kvinnan har utanför sitt hem. Socialstyrelsen (u.å.b.) menar även att 

identifieringen inte alltid är lätt då bristande kunskap förekommer, samt i de fall där kvinnan 

inte vill själv berätta. Barriärer för att söka hjälp av vården beskrevs exempelvis som 

förnekelse, bristande medvetenhet om konsekvenser av våld i nära relation, hämmande tankar, 

rädsla för sin partner samt negativa upplevelser eller föreställningar av det professionella 

stödet (Prosman et.al. 2014). Därför är professionella stödinsatser av stor betydelse och dessa 

behöver vara informativa och praktiska (ibid.). Trots detta är det inte alla sjuksköterskor som 

vet hur tecken på våld kan yttra sig och i den begynnande delen av resultatet beskriver 

flertalet artiklar att sjuksköterskor saknar utbildning i vård av våldsutsatta kvinnor samt att 

utbildning är betydande för sjuksköterskornas förmåga att identifiera och hantera dessa fall 

(Yonaka et.al., 2007; Smith et.al., 2008; Natan & Rais, 2010; Sundborg et.al., 2012; DeBoer 

et.al., 2013). Att sällan möta våldsutsatta kvinnor ses som en barriär för upptäckt av dessa och 

även missuppfattningar kring hur utsatthet för våld kan yttra sig vilket gör att många fall går 

oupptäckta (Natan & Rais, 2010; Sundborg et.al., 2012; DeBoer et.al., 2013). Dami et al. 

(2017) beskriver att våldsutsatthet kan leda till att den mentala hälsan påverkas negativt och 

därmed öka risken för svåra depressiva perioder och andra psykiska störningar, även dessa är 

icke fysiskt synliga åkommor vilket stärker tidigare argument. Ett flertal artiklar visade dock 

på att sjuksköterskor i stor utsträckning inte erhåller någon utbildning i ämnet på arbetsplatsen 

(Natan & Rais, 2010; Sundborg et.al., 2012; Efe & Taşkin, 2012) utan att många får söka 

information själv i massmedia och på internet i det fall ett eget intresse förekommer 
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(Sundborg et.al., 2012). Detta trots att sjuksköterskor generellt uppgav sig intresserade av att 

delta i sådan utbildning (Sundborg et.al, 2012; Yonaka et.al., 2007, Efe & Taşkin, 2012). 

Många sjuksköterskor tror sig sällan möta dessa kvinnor i sitt arbete trots att en av sex 

kvinnor som söker vård uppskattas ha blivit utsatt samt att socioekonomiskt utsatta oftare blir 

tillfrågade om de blivit offer för våld i nära relation vilket tydliggör rådande okunskap (Efe & 

Taşkin, 2012; Natan & Rais, 2010; Brykczynski et.al, 2009) trots att fenomenet enligt tidigare 

forskning påverkar kvinnor av olika etnicitet och i alla socioekonomiska klasser (Parker & 

Campbell, 2001). Ett problem uppstår dock i att det är svårt att uppskatta rådande prevalens 

då skillnader förekommer i resultaten från olika studier (Steen, 2003; Bourey et.al., 2015). 

Författarparet anser att utbildning i ämnet borde implementeras i samtliga 

sjuksköterskeutbildningar och arbetsplatser där vård bedrivs för att minimera risken för 

upprepad utsatthet för våld och för att identifieringen av dessa kvinnor inte ska missas. Detta 

går även i linje med Socialstyrelsens (u.å.a.) riktlinjer som anger att varje verksamhet bör 

säkerställa kunskapsläget och beredskap att ta hand om upptäckta fall av våld, vidare anger de 

viktiga förutsättningar som att verksamheten behöver ha rutiner och handlingsplaner för att 

hantera fall av våld samt att personalen erhållit utbildning i ett lämpligt förhållningssätt. 

Totalt framgår det att sjuksköterskans kunskapsnivå är avgörande för att fall av våld i nära 

relation ska identifieras (Natan & Rais; 2010; Sundborg et.al., 2012; Efe & Taşkin, 2012; 

Woodtli, 2000; Visentin et.al., 2015). Att vidareutbilda på arbetsplatsen och även akademiskt, 

exempelvis som en obligatorisk kurs på sjuksköterskeprogrammet kan anses motiverat då den 

vanligaste identifierade barriären för att fråga om våld i nära relation, hantera fall av våld i 

nära relation, samt möjligheten att kunna ge en personcentrerad vård beskrivs som direkt 

orsakat av bristande utbildning (Woodtli, 2000; DeBoer et.al., 2013; Efe & Taşkin, 2012; 

Natan & Rais, 2010; Yonaka et.al., 2007: Smith et.al., 2008; Visentin et.al., 2015). Att som 

sjuksköterska kunna använda sig av och skapa andra kommunikationsvägar och strategier 

utanför de verbala gränserna framstår som en viktig kunskap, särskilt i de fall kvinnan känner 

att det är svårt att samtala om, exempelvis genom att själv använda samt läsa kroppsspråket 

hos den kvinnliga patienten (Brykczynski et.al., 2009; Woodtli, 2000; Visentin et.al., 2015). 

Att många sjuksköterskor inte känner sig tillräckligt förberedda att ge vård och omsorg till 

kvinnor som utsatts för våld i en nära relation anses problematiskt (Sundborg et.al., 2012; Efe 

& Taşkin, 2012). 
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Attityder  och  upplevelser  kring  vårdandet  av  våldsutsatta  kvinnor 

Sjuksköterskor själva angav faktorer för att ge en god omvårdnad som att skapa en trygg och 

säker miljö samt ett personcentrerat bemötande genomsyrat av respekt och empati (Woodtli, 

2000). De flesta sjuksköterskor anser att det är en viktig del av yrkesutövandet att fråga om 

våld i nära relation samt att det även är sjuksköterskans ansvar (Natan & Rais, 2010; DeBoer 

et.al., 2013). Ojämna siffror presenteras i fråga om hur förberedda sjuksköterskor generellt 

känner sig inför att identifiera och bemöta denna patientgrupp och vilken kunskap de anser sig 

besitta (DeBoer et.al., 2013; Sundborg et.al., 2012; Efe &Taşkin, 2012). Sjuksköterskor i en 

artikel upplevde sig inte vara tillräckligt förberedda för att ge en våldsutsatt kvinna den 

omvårdnad hon behöver (Sundborg et.al., 2012) medan sjuksköterskor i en annan ansåg sig ge 

omvårdnad enligt praxis åt dessa kvinnor (Natan & Rais, 2010) vilket visar på vitt skilda 

meningar i frågan. Majoriteten av sjuksköterskor i ett flertal artiklar upplevde att de sällan 

mötte våldsutsatta kvinnor vilket tycks osannolikt då en av sex kvinnor som söker vård 

beräknas vara utsatt (Natan & Rais, 2010; Sundborg et.al., 2012; DeBoer et.al., 2013). Många 

sjuksköterskor upplevde det som svårt att upptäcka fall av våld i nära relation, de kände sig 

ofta illa förberedda och okvalificerade för uppgiften (DeBoer et.al., 2013; Visentin et.al., 

2015). Det framgick dock att sjuksköterskorna ansåg det som betydande att tillfråga alla 

kvinnor som söker vård om våld i hemmet (Deboer et.al., 2013; Woodtli, 2000). En majoritet 

av sjuksköterskorna är överens om att det inte är kvinnornas fel att de utsatts för våld i nära 

relation (Natan & Rais, 2010; Yonaka et.al., 2007, DeBoer et.al., 2013) men andra meningar 

uppkom även så som att kvinnan alltid kan lämna relationen om hon vill (Sundborg et.al., 

2012; Woodtli, 2000). Majoriteten av sjuksköterskorna i det sammanställda resultatet uppgav 

dock att de förstod att det kunde vara svårt för kvinnan att lämna, men även att det kunde vara 

svårt för sjuksköterskorna att förstå hur kvinnorna kunde vara kvar i en relation där hon blir 

utsatt för våld (Brykczynski et.al., 2009; Woodtli, 2000). Ett fördömande synsätt anses vara 

negativt och det framställs som viktigt att värdera egna attityder för att undvika detta (Smith 

et.al., 2008; Sundborg et.al., 2012).  

 

Rutiner  och  riktlinjer 

När det brister på organisatorisk nivå kan det yttra sig på olika sätt, bristr kan till exempel 

leda till uteblivna riktlinjer för korrekt omvårdnad samt brister i samarbete mellan vården och 

andra myndigheter som kan vara betydande för våldsutsatta kvinnors vård (Sundborg et al, 

2010). Sjuksköterskor understryker vikten av existerande rutiner för att kunna insätta 
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adekvata vårdinsatser i upptäckta fall och rutinmässig screening av alla kvinnliga patienter för 

våld i nära relation visat sig effektiv inom verksamheter för att upptäcka fall av våld (Manhire 

& Marshall, 2015). Konsekvenser av otydliga rutiner framkommer även där 51 procent av 

sjuksköterskorna på en akutmottagning screenar alla patienter för misshandel rutinmässigt, 

medan 74 procent uppgav att de endast screenar de som har tydliga tecken på våld (Yonaka 

et.al., 2007). Detta är ett tydligt exempel på när bristande rutiner kan leda till att kvinnor som 

blivit utsatta för våld men saknar uppenbara eller synliga fysiska skador inte fångas upp. 

Rutinen bör vara att samtliga vårdsökande kvinnor screenas. Bristande kunskap om vilka 

riktlinjer som skulle tillämpas i vård av våldsutsatta kvinnor påvisas (Sundborg et al, 2012) 

vilket ytterligare stärker slutsatsen att en tydlighet kring dessa behövs i varje organisation, det 

är även av vikt att kunskapen når ut till samtlig vårdpersonal förutom sjukskterskor för att 

kunna uppnå en kvalitetssäkrad vård.  

 

Arbetsmiljö 

I resultatet framgår det att arbetsmiljön bör ha en öppenhet kring frågor om våld i nära 

relation med syfte att minska stigman och skapa en trygg miljö där både personal och 

patienter känner sig säkra i vårdsituationen (Natan & Rais, 2010). I kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska ingår det även att “utifrån patientberättelsen identifiera vad 

hälsa betyder för den enskilda patienten och i teamet skapa förutsättningar för att hälsa 

främjas” (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskan ska främja en miljö där 

värderingar, trosuppfattningar och mänskliga rättigheter respekteras samt ge vägledning och 

stöd för att möjliggöra vård och behandling och dennes ansvar innefattar även att initiera 

åtgärder som tillgodoser utsatta befolkningsgruppers hälsa och behov (ibid.). Ett flertal 

faktorer uppgavs utgöra hinder för att uppnå denna optimala miljö och barriärer relaterade till 

arbetsmiljö beskrivs av sjuksköterskor så som tidsbrist, brist på lämpliga samtalsutrymmen , 

oro för den egna säkerheten, för låg personaltäthet och hög arbetsbelastning (Efe & Taşkin, 

2012; Visentin et.al, 2015; Sundborg et.al., 2012; Yonaka et.al., 2007). Lo Fo Wong, 

Römkens, & Lagro-Janssen, (2014) menar att en förtroendefull relation med vårdgivaren är en 

viktig förutsättning för att uppnå en god omvårdnad vilket motiverar verksamheter att 

optimera arbetsmiljörelaterade faktorer och att arbeta främjande för en god miljö där 

förtroendefulla relationer kan byggas mellan sjuksköterska och patient. En lugn och avskild 

miljö som känns säker för både patient och sjuksköterska lyfts av sjuksköterskorna som en 

viktig faktor för att möjlighet att skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och 
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patient ska uppstå där patienten anförtror sig till sjuksköterskan (DeBoer et.al., 2013; Efe & 

Taşkin, 2012; Visentin et.al., 2015). 

SLUTSATSER  
Våld mot kvinnor i nära relation är ett globalt hälsoproblem vilket orsakar konsekvenser för 

den utsatta både fysiskt, psykiskt och socialt. Ibland är våldsutsatta kvinnors enda 

utomstående kontakt den hon får inom sjukvården, ofta i form av en sjuksköterska. Både 

negativa barriärer och positiva förutsättningar identifierades. I litteraturstudiens resultat 

framgår det att brist på tillräcklig kunskap och utbildning för att kunna fånga upp dessa 

kvinnor var ett problem både för bemötande och identifiering av våldsutsatta kvinnor. De 

upplever även negativa konsekvenser av brister i organisatoriska och arbetsmiljörelaterade 

faktorer så som otydliga rutiner och riktlinjer samt en arbetsmiljö där varken tid eller 

utrymme fanns för att vårda kvinnor utsatta för våld i nära relation, vilket motiverar till 

utbildning och fördjupad kunskap samt en öppenhet kring frågor om ämnet på arbetsplatserna 

vilket kan kvalitetssäkra vården av våldsutsatta kvinnor.  

 

IMPLIKATIONER    

Implikationer  för  utbildningen  
Resultatet av denna litteraturöversikt pekar på vikten av att utbilda vårdpersonal i ämnet för 

att våldsutsatta kvinnor ska få den omvårdnad de behöver samt att de ska fångas upp i 

vårdmötet. Resultatet pekar även på att ämnet bör tas upp i större utsträckning och att attityder 

bör diskuteras under sjuksköterskans grundutbildning. 

Implikationer  för  den  kliniska  praktiken    
Resultatet från denna litteraturstudie pekar på att arbetsmiljön behöver vara tillåtande och 

med en öppenhet kring ämnet våld i nära relation både i form av diskussioner, fysiskt 

utrymme och utrymme i form av tid. Studieresultatet belyser även organisatoriska faktorer 

som betydande och att rutiner och riktlinjer bör utvecklas och implementeras i större 

utsträckning på arbetsplatserna exempelvis via handlingsplaner vilket kan leda till tidigare 

upptäckt av fall av våld i nära relation samt en bättre omvårdnad för dessa utsatta kvinnor.  
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Implikationer  för  fortsatt  forskning  
Våld i nära relation anses vara ett globalt hälsoproblem för kvinnor vilket motiverar till vidare 

forskning både ur ett patientperspektiv så väl som ett sjuksköterskeperspektiv. Slutsatsen 

påvisar att utbildning av sjuksköterskor skulle vara motiverat då majoriteten anger att de inte 

erhållit sådan, varken under den akademiska grundutbildningen eller internt på 

arbetsplatserna. Vidare forskning anser författarparet därför bör rikta sig åt att undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder som är effektiva för att dels stödja och bistå kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relation men även vad som krävs för att dessa kvinnor ska vara benägna att 

berätta om sin utsatthet för våld. Forskning bör även inrikta sig på vilken kunskap 

sjuksköterskorna behöver och efterfrågar för att känna sig förberedda och trygga i att vårda 

våldsutsatta kvinnor. Allt i syfte att erhålla vetenskapligt underlag i hur utbildningar bör 

utformas samt ytterligare motivera till nödvändigheten av dessa. 
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Brykczynski, K. A., Crane, P., 

Medina, C. K., & Pedraza, D. 

(2011).  

Kvalitativ intervjustudie USA med 10 deltagare 
som presenterar erfarenheter från sjuksköterskor 
i sitt arbete med kvinnor utsatta för våld i nära 
relation, deras sätt att vara med, stödja och hjälpa 
kvinnor som har upplevt våld i nära relation samt 
utmaningar och barriärer.  

DeBoer, M. I., Kothari, R., 

Kothari, C., Koestner, A. L., 

& Rohs, T. J. (2013)  

      Kvantitativ enkätstudie USA med målet att 

identifiera sjuksköterskors attityder och 

uppfattade barriärer för att screena för våld i nära 

relation.  
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Efe, Ş., & Taşkın, L. (2012).        Kvalitativ studie från Turkiet där 30 st 

sjuksköterskor arbetandes på en akutmottagning 

intervjuas angående vård av våldsutsatta kvinnor.  

Natan, M. B., & Rais, I. (2010).        En kvantitativ enkätstudie från Israel med en 

svarsfrekvens på 83 % där målet var att ta reda på 

effekten av kunskap, avdelningsrutiner och 

attityder gentemot kvinnor som utsatts för våld i 

en nära relation.  

Smith, J. S., Rainey, S. L., Smith, 

K. R., Alamares, C., & Grogg, 
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      En kvantitativ enkätstudie där sjuksköterskor 

bads identifiera barriärer som hindrat dom från att 

rapportera fall där kvinnor utsatts för våld i 

hemmet.  

Sundborg, E. M., Saleh-Stattin, 

N., Wändell, P., & Törnkvist, 

L. (2012).  

      En kvantitativ studie i Sverige med frågeformulär 

till sjuksköterskor inom primärvården, 

svarsfrekvensen var  69,3%. Målet med studien 

var att utvärdera sjuksköterskornas beredskap för 

att kunna identifiera och ge omvårdnad till 

kvinnor som utsatts för våld i nära relation.  

Visentin, F., Becker Vieira, L., 

Trevisan, I., Lorenzini, E., & 

da Silva, E. F. (2015).  

      En kvalitativ studie utförd i Brasilien där 17 

slumpmässigt valda sjuksköterskor intervjuas om 

deras upplevelse kring vård av kvinnor som 

utsatts för våld i nära realtioner.  

Woodtli, M. (2000).       Kvalitativ intervjustudie USA med 13 deltagare 

       som fick delta i individuella intervjuer om deras 

erfarenheter av att ge  omvårdnad till personer 

utsatta för våld i hemmet. 
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