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Sammanfattning 



 

 

Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och ges till individer under hela livet. 

Det omvårdnadsbehov som en individ har ska tillgodoses oavsett om de är av fysisk, psykisk, 

social, kulturell eller andlig karaktär. Våld i nära relationer drabbar en tredjedel av världens 

kvinnor och sjuksköterskan har en betydande roll i deras omhändertagande. Syfte: Att belysa 

resurser och utmaningar inom omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i en nära relation. Metod: 

Litteraturstudie med tio vetenskapliga artiklar inkluderade. Dataanalysen utfördes genom att 

identifiera likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Resultat: Arbetsmiljö och utbildning 

återfanns som viktiga strukturella aspekter inom omvårdnaden av utsatta kvinnor och kunde ses 

som både resurser och utmaningar i omvårdnadsarbetet. Vidare inom de personliga aspekterna 

kunde majoriteten av subkategorierna även här ses som både resurser och utmaningar. En 

essentiell resurs inom omvårdnaden av utsatta kvinnor som framkom var skapandet av en trygg 

och bekväm atmosfär. Som utmaning återfanns känslomässiga reaktioner vilka ibland ledde till 

ett avståndstagande gentemot kvinnorna. Utbildning och kunskap inom området beskrevs 

därför som nyckelfaktorer på ett strukturellt respektive personligt plan för att god omvårdnad 

skulle kunna ges.  

 Slutsats: Majoriteten av kategorierna återfanns som både resurser och utmaningar. Det är 

troligt att en variation finns mellan olika kontexter i omvårdnaden av utsatta kvinnor varför det 

är viktigt att inom en specifik kontext ta reda på vilka de aktuella resurserna och utmaningarna 

är. Klinisk betydelse: Litteraturstudien bidrar med en överblick rörande befintliga resurser och 

utmaningar som finns globalt inom omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i en nära relation. 

De resurser som framkommit kan sjuksköterskan lyfta fram för att styrka omvårdnadsarbetet 

medan utmaningarna visar vilka områden som det finns ett behov att arbeta omkring.  

 

Nyckelord: omvårdnad, våld i nära relationer, resurser, utmaningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Nursing care is the main responsibility in the nursing profession and is given to 

individuals during the lifespan. An individual's needs in regards to nursing care should be dealt 

with regardless of them consisting of physical, psychological, social, cultural or spiritual 

aspects. About one third of women around the world are subjected to intimate partner violence. 

Nurses have a significant role in caring for these women. Aim: To illuminate resources and 

challenges in nursing care of women subjected to intimate partner violence. Method: Literature 

study consisting of ten scientific articles. A data analysis was made in regards of similarities 

and differences in the results of the articles. Results: Work environment and education were 

found as structural aspects of importance and could be seen as both resources and challenges in 

the nursing care of women subjected to intimate partner violence. Considering the personal 

aspects most of the subcategories could also be seen as both resources and challenges. In 

nursing care the creation of a safe and comfortable environment was discovered as an essential 

resource. Emotional reactions were seen as challenges which could lead to avoidance towards 

the women. Education and knowledge in the field were described as key factors within the 

structural and personal aspects respectively. Conclusion: The majority of the categories were 

found as both resources and challenges. A variation may therefore be seen across different 

contexts in relation to what is seen as a resource and a challenge. Thus it is important to find 

out which are the resources and challenges in a specific context. Clinical significance: The 

literature study contribute with an overview considering the existing global resources and 

challenges in nursing care of women exposed to intimate partner violence. The resources found 

can be highlighted in the nursing care while the challenges need further development  

 

Keywords: nursing care, intimate partner violence, resources, challenges. 
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Inledning 

Sjuksköterskeutbildningens kliniska placeringar har bidragit till funderingar rörande 

sjuksköterskors upplevelser av och möjligheter till att ge god omvårdnad till individer utsatta 

för våld i nära relationer. Våld i nära relationer är ett vanligt förekommande problem över hela 

världen och det finns en stor sannolikhet att som sjuksköterska möta utsatta individer varför 

området förtjänar att belysas. 

Bakgrund 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer definieras som våld inom formella relationer såsom äktenskap men även 

inom informella partnerskap, dejtingrelationer och sexuella relationer utanför äktenskapet 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2013). Vidare kan våld i nära relationer delas in i fysiskt, 

sexuellt och psykiskt våld. Fysiskt våld kan innebära slag, sparkar, knuffar, att bli biten och 

strypning. Sexuellt våld kan inkludera påtvingad sexuell interaktion, fysiskt våld under sexuell 

interaktion och påtvingad prostitution. Psykiskt våld kan innebära verbala påhopp, 

förödmjukelse, att använda sig av kontroll och makt, att isolera kvinnan från sin familj och 

vänner samt att hota kvinnan och hennes familj till livet (Pico-Alfonso et al., 2006). 

 

Global förekomst  

Den globala livstidsprevalensen för fysiskt och/eller sexuellt våld bland kvinnor som någon 

gång haft en nära relation har beräknats till 30 %. Inom världshälsoorganisationens regioner 

återfanns högst prevalens i Afrika, Sydostasien och östra medelhavsområdet. Bland kvinnor 

mellan 40-44 år var förekomsten högre än i övriga åldersgrupper (WHO, 2013). Psykiskt våld 

har hamnat i skymundan då flertalet studier som gjorts riktat sig enbart mot fysiskt och/eller 

sexuellt våld. En studie i Bolivia visade emellertid att varannan kvinna var utsatt för psykiskt 

våld (Meekers, Pallin & Hutchinson, 2013) medan en studie från USA beräknade att 15 % av 

kvinnorna var utsatta (Outlaw, 2009). Utsatthet för psykiskt våld innebar en ökad risk för att 

även vara utsatt för fysiskt våld (Meekers et al., 2013;Outlaw, 2009). Prevalensen för våld i 

nära relationer under graviditeter beräknades vara 2 % i Australien, Danmark, Kambodja och 

Filippinerna medan den uppgick till 13,5 % i Uganda (Devries et al., 2010).  
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Hälsorelaterade konsekvenser 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer påträffas inom alla hälso- och sjukvårdensdiscipliner 

(Ulrich et al., 2003). Våldets påverkan på den psykiska hälsan kan ses i form av depression, 

ångest, självskadebeteende och sömnsvårigheter (Dillon, Hussain, Loxton & Rahman, 2013). 

Psykologiska stressreaktioner så som post- traumatiskt stressyndrom är också en 

förekommande konsekvens (Scheffer-Lindgren & Renck, 2008). Fysisk påverkan har setts i 

form av en ökad risk att drabbas av somatiska och kroniska sjukdomar, kronisk smärta och 

gynekologiska besvär såsom sexuellt överförbara sjukdomar (Dillon et al., 2013). Fysiska 

skador och gastrointestinala besvär är likaså vanliga konsekvenser (Campbell, 2002). Risken 

att smittas av humant immunbristvirus [HIV] var högre bland kvinnor som utsatts för våld i en 

nära relation (Shi, Kouyoumdjian & Dushoff, 2013). Ytterligare konsekvenser som påvisats var 

nedsatt allmäntillstånd, narkotikamissbruk, graviditetskomplikationer samt en ökad risk för 

morbiditet och mortalitet (Plichta, 2004). En litteraturöversikt med data från 66 länder visade 

att 38,6 % av kvinnomorden globalt sett orsakats av en partner. Morden föregicks ofta av en 

lång tids våldsutsatthet i den nära relationen (Stöckl et al., 2013). 

 

Utsatta kvinnors upplevelser av hälso-och sjukvården 

Kvinnor utsatta för våld i nära relationer upplevde det som fördelaktigt om hälso-och 

sjukvårdspersonalen visade empati och förståelse för deras situationer, lyssnade på deras 

berättelser samt behandlade dem med värdighet (Flinck, Paavilainen & Astedt-Kurki, 

2005;Nemota, Rodriguez & Mkandawire-Valhmu, 2008). Kvinnor som fått råd och stöttning 

från hälso-och sjukvårdspersonalen upplevde att de förstod att våldet inte var deras fel. Att 

erhålla kontinuerligt samtalsstöd samt kontakt med socialtjänst och kvinnojour upplevdes som 

betydelsefullt för att kunna reflektera över sin situation, skapa en trygg punkt i livet samt för 

att återhämta sig. Kvinnorna upplevde också att det var fördelaktigt när hälso-och 

sjukvårdspersonalen gav dem stöd i form av extra tid att prata, gjorde hembesök samt ringde 

uppföljande telefonsamtal (Nemota et al., 2008). Utsatta kvinnor i en studie beskrev å andra 

sidan att mötet med hälso-och sjukvårdspersonalen kunde leda till en känsla av intrång i deras 

privatliv. De hade erfarenheter av att känna sig tvingade till att genomgå undersökningar för att 

samla in bevis till rättsliga påföljder, att involvera polisen samt socialtjänsten. För att minska 

kvinnornas känslor av intrång i privatlivet hade hälso-och sjukvårdspersonalens egenskaper, 

kvinnornas upplevelser av vårdens kvalitet och avdelningens miljö betydelse (Catallo, Jack, 

Ciliska & McMillan, 2013). 

 



 

3 
 

Hälso-och sjukvårdspersonal som agerade stödjande utan att döma ledde till att kvinnorna 

kände sig mindre skuldsatta. De kände då ett förtroende för personalen vilket kunde leda till att 

en god relation skapades (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011;Catallo et al., 

2013). Kvinnorna hade även erfarenhet av att inte känna sig betrodda då de berättade om våldet 

vid sjukvårdsbesök och att personalen valde att inte bidra med någon form av stöd utöver att ta 

hand om deras synliga skador. Detta ledde till att de hädanefter valde att inte berätta om våldet 

vid sjukvårdsbesök (Reisenhofer & Seibold, 2012). Kvinnorna underströk att det var viktigt att 

våga ta upp våld i nära relationer i möten med kvinnliga patienter eftersom det kan bidra till att 

ämnet uppmärksammas (Chang et al., 2005). Utsatta kvinnor kunde ofta uppleva att de fick 

vänta med att få tillräcklig hjälp tills de var i verklig fara för sina liv och att det då nästan var 

för sent (Loke, Wan & Hayter, 2012). 

 

Omvårdnad 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2005) och består av fyra 

grundläggande komponenter; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återskapa hälsa och att 

lindra lidande (International Council of Nurses [ICN], 2010). En humanistisk syn ligger till 

grund för disciplinen vilket innebär att respekt ska visas för människors lika värde och 

rättigheter (Svensk Sjuksköterskeförening, u.å). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska lyfts det fram att sjuksköterskan ska ha förmåga att observera, värdera, prioritera, 

dokumentera samt åtgärda förändringar i en patients fysiska och psykiska mående. Basala såväl 

som specifika omvårdnadsbehov skall uppmärksammas oberoende av om de är av fysisk, 

psykisk, social, kulturell eller andlig karaktär. Omvårdnaden ska fokusera på att tillvarata det 

friska hos en patient genom att identifiera dennes resurser (Socialstyrelsen, 2005). International 

Council of Nurses [ICN] har utarbetat ett etiskt förhållningssätt som en gemensam 

utgångspunkt för sjuksköterskor över hela världen oberoende av nationella lagar. 

Sjuksköterskan ska i sin profession tillämpa värden som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

trovärdighet och integritet. Men även bidra till en miljö där patienten blir bemött med värdighet 

och där de mänskliga rättigheterna efterlevs (ICN, 2012).   

 

Forensisk omvårdnad 

Den forensiska omvårdnaden utvecklades framförallt ur den forensiska medicinen och blev 

först en disciplin i USA (Lynch, 1995). Enligt den globala synen på forensisk omvårdnad 

interagerar både hälsa och lagsystem i sjuksköterskans arbete. 
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Forensisk omvårdnad ges till patienter som är utsatta för våld eller till våldsutövare 

(International Association of Forensic Nursing [IAFN], u.å).  och sjuksköterskan har därmed 

en nyckelroll i deras omhändertagande (Henderson, Harada & Amar, 2012). Den forensiska 

omvårdnaden kan specificeras mot olika typer av våld varav våld i nära relationer är en av dem. 

Specialistkompetensen innebär att kunna identifiera, utvärdera och dokumentera skador 

orsakade av våld. I ett första skede i mötet med en patient ges grundläggande omvårdnad. I ett 

andra skede samlas bevis in för att användas i en rättslig process och kontakter och samverkan 

etableras med rättsliga myndigheter. De flesta sjuksköterskor oavsett om det är vidareutbildade 

eller inte agerar någon gång inom den forensiska sfären (IAFN, u.å). Sjuksköterskor inom alla 

områden har därmed nytta av att känna till hur en våldsbedömning utförs (Freedberg, 2005). En 

sjuksköterska som har kunskap om och känner sig bekväm med att vårda patienter utsatta för 

våld i nära relationer har större möjlighet att lotsa en dem rätt i hälso- och sjukvårdssystemet 

(Henry, 2004).   

 

Teoretisk referensram 

Det salutogena perspektivet riktar sig mot faktorer som befrämjar hälsa. Hälsa och ohälsa kan 

utifrån detta synsätt ses som två olika poler på ett kontinuum. Genom en samvariation mellan 

faktorer som befrämjar hälsa skapas en rörelse mot polen av hälsa på kontinuumet. Den 

medicinska sociologen Aaron Antonovsky menade att känslan av sammanhang [KASAM] hade 

betydelse för var man befann sig på kontinuumet. KASAM är uppdelad i tre komponenter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Begriplighet innefattar upplevelsen av att inre och yttre omständigheter är förståeliga och 

ordnade. En hög känsla av begriplighet innebär därmed att en förutsägbarhet finns angående 

strukturella eller personliga händelser. Hanterbarhet innebär upplevelsen av att det finns 

resurser till hands för att hantera strukturella och personliga omständigheter. En hög känsla av 

hanterbarhet betyder att man kan ta sig igenom svåra händelser i livet och hitta sätt att gå vidare. 

Meningsfullhet innebär att kunna se en mening med att lägga energi och engagemang på 

svårigheter i livet. En hög meningsfullhet innebär att ha förmågan att se svåra händelser som 

utmaningar där det finns en bakomliggande mening samt att försöka ta sig igenom händelsen 

på bästa vis (Antonovsky, 2005). 

 

Alla tre komponenter är nödvändiga för att uppnå en fullvärdig känsla av sammanhang och 

därmed en lyckad problemhantering. Det finns emellertid en viss variation i komponenternas 
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värde. Meningsfullhet antas vara den viktigaste komponenten då personer som är engagerade 

har en större möjlighet att även finna den förståelse och de resurser som krävs för att känna 

begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och ges till människor under hela livet. En 

individs omvårdnadsbehov ska tillgodoses oberoende av om det är av fysisk, psykisk, social, 

andlig eller kulturell karaktär. Nästan en tredjedel av världens kvinnor beräknas vara utsatta för 

våld i en nära relation och det är vanligt att företeelsen påverkar samtliga aspekter av hälsan 

negativt. Inom omvårdnad och framförallt inom forensisk omvårdnad fungerar sjuksköterskan 

som en nyckelperson i omhändertagandet av utsatta kvinnor. Det finns ett behov av att belysa 

vilka resurser och utmaningar som finns tillhands inom omvårdnaden eftersom de tillsammans 

med sjuksköterskornas personliga känsla av sammanhang kan påverka det stöd och 

engagemang som ges till utsatta kvinnor. En ökad medvetenhet om befintliga resurser och 

utmaningar kan därmed leda till att utsatta kvinnor får en bättre upplevelse av omvårdnaden.  

 

Syfte 

Att belysa resurser och utmaningar inom omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i en nära 

relation. 

 

Metod 

Design 

Arbetet utfördes genom en litteraturstudie vilket var en lämplig metod för att kunna besvara 

syftet. En litteraturstudie utarbetas genom ett strukturerat arbetssätt och ämnar generera en bild 

över kunskapsläget inom det studerade området. Vidare kan den fungera som en förstudie inför 

vidare forskning med en empirisk ansats (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Enligt (Karlsson, 2012) kan urvalet av artiklar göras med hjälp av inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier i föreliggande arbetet var att artiklarna svarade på 

arbetets syfte, att de riktade sig mot kvinnor över 18 år, att de var peer-reviewed, skrivna på 

engelska och publicerade efter år 2003. Exklusionskriterier var artiklar som enbart eller även 

riktade sig mot barnmorskor, sjuksköterskestudenter eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. 

De artiklar som slutligen valdes ut efter att ha lästs i sin helhet blev kvalitetsgranskade enligt 
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protokoll utarbetade av Willman, Stolz och Bahtsevani, (2011, s.173-176). Kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklar kvalitetsgranskades utifrån olika protokoll. 

Datainsamling 

Artikelsökningarna gjordes i databaserna CINAHL och MedLine. En primär datainsamling av 

10 kvalitativa artiklar utfördes med en annan student. Arbetet delades sedan upp och 5 artiklar 

var fortfarande passande för det här arbetets nyvalda syfte. De sökord som användes för att 

finna de första 5 artiklarna var intimate partner violence, caring, domestic violence, 

knowledge, attitudes, nursing. Sökningarna 1,2,3 och 4 i tabell 1 visar 

datainsamlingsprocessen över de första 5 artiklarna. De sökord som användes för att finna de 

resterande 5 artiklarna var nurs*, intimate partner violence, domestic violence, resources, 

challenges, nursing, women, experience. Sökningarna 5,6,7 och 8 i tabell 1 visar 

datainsamlingsprocessen för de sista 5 artiklarna. Sökorden kombinerades med den booleska 

operatorn “AND” vilket bidrog till att sökningarna blev mer specificerade (Karlsson, 2012). 

Alla titlar lästes igenom i samtliga sökningar. Då en titel var av intresse för arbetets syfte 

lästes även sammanfattningen igenom och då även denna visade på att artikeln var relevant 

lästes hela artikeln igenom. Det var 23 artiklar som lästes i sin helhet varav 10 artiklar 

slutligen valdes ut för att genomgå en kvalitetsgranskning. De slutligen utvalda artiklarna höll 

en hög eller medelhög kvalitet och bestod av 7 kvalitativa och 3 kvantitativa artiklar. I Tabell 

1.visas en sökmatris över datainsamlingsprocessen. Vidare finns en översikt över de 

inkluderade artiklarna i bilaga 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1. Sökmatris över datainsamlingsprocessen 
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Sökord 

 

 

 

 

Databaser Begränsningar Antal träffar Antal lästa 

sammanfattnin

gar 

Antal utvalda 

artiklar för 

genomläsning 

i sin helhet 

Antal utvalda 

artiklar 

1.Intimate 

partner 

violence AND 

caring 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

48 10 3 2 

2.Domestic 

violence AND 

caring 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

56 13 2 1 

3.Intimate 

partner 

violence AND 

attitudes AND 

knowledge 

AND nursing 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

9 4 2 1 (1)* 

4.Domestic 

violence AND 

attitudes AND 

knowledge 

AND nursing 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

22 5 3 1 

5. Intimate 

partner 

violence AND 

nurs* AND 

resources AND 

challenges  

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

4 2 2 (1)* 

6.Intimate 

partner 

violence AND 

nursing AND 

women 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

306 42 6 3(4)* 

7.Domestic 

violence AND 

nursing AND 

women 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

 

273 34 2 1 (3)* 

8.Domestic 

violence AND 

nursing AND 

experience 

CINAHL 

MedLine 

Publicerade år 

2003 eller 

senare 

Engelska  

Peer-reviewed 

 

53 12 3 1 (2)* 

* Artiklar som redan valts ut i en föregående sökning. 

 

Dataanalys 
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Analysarbetet ska utföras på ett strukturerat sätt. Det innebär att de utvalda artiklarna ska läsas 

igenom upprepade gånger så att en god uppfattning om deras innehåll kan skapas (Friberg, 

2012). De utvalda artiklarna lästes därmed igenom flera gånger vardera. Vidare menar Friberg 

(2012) att en passande analysmetod för litteraturstudier är att utgå ifrån likheter och skillnader 

i artiklarnas resultat. I föreliggande arbete ströks först likheter och skillnader under i artiklarnas 

resultatdelar. De understrukna orden och meningarna bildade sedan koder som skrevs ner på 

papperslappar. Exempel på koder var; trygghet, erfarenhet, ansvar och tid. Papperslapparna 

organiserades utefter likheter och skillnader i deras innehåll och 11 subkategorier utformades. 

Subkategorierna mynnade ut i 2 huvudkategorier som fungerade som en övergripande 

organisering av subkategorierna.  

Etiska aspekter 

Enligt vetenskapsrådets riktlinjer är det inte tillåtet att återge oriktig eller plagierad data 

(Vetenskapsrådet, 2014). Vidare ska ett etiskt förhållningssätt tillämpas under hela 

forskningsprocessen (Forsberg & Wengström,2013). Författaren har under forskningsprocessen 

haft i åtanke att förförståelse i ämnet kan påverka urvalet av artiklar samt analysarbetet. Ett 

kritiskt och objektivt synsätt har tillämpats under hela arbetet och all data med relevans för 

arbetets syfte har presenterats. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska alla resultat 

presenteras oavsett om de stödjer en tänkbar hypotes eller inte. Samtliga artiklar som 

inkluderades var antingen etiskt granskade eller innehöll en etisk diskussion. 

Resultat 

Av de 10 artiklar som analyserades var de 7 kvalitativa artiklarna från USA (2), Sydafrika (1), 

Israel (1), Finland (1), Storbritannien (1) samt Australien (1) medan de 3 kvantitativa artiklarna 

var från Sydafrika (1), Israel (1) och Australien (1). Resultatet presenteras i form av två 

huvudkategorier ”strukturella aspekter” och ”personliga aspekter” med 2 respektive 9 

subkategorier vardera. Se tabell 2 för en översikt över huvudkategorierna i relation till artiklarna.  
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Tabell 2. Kategorimatris  

 Huvudkategorier 

               

                

 Subkategorier                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

 

År 

Strukturella aspekter 

 

 

Arbetsmiljö 

Utbildning 

 

Personliga aspekter 
 

 

At ge trygghet  

Känslomässiga reaktioner  

Påverkan på privatlivet 

Informativt och praktiskt stöd 

Emotionellt stöd 

Kunskap 

Ansvar 

Attityd 

Kommunikation 

 

 

Bournsell, M., & Prossner, 

S. 2010. 

 x 

Brykczynski, K.A., Crane, 

P., Medina, C.K., & 

Pedraza, D. 2011. 

x x 

Christofides, N.J., & Silo, 

Z. 2005. 

 x 

Goldblatt, H. 2009. x x 

Häggblom, A.M., & 

Möller, A.R. 2006. 

x x 

Natan, M.B., & Rais, I. 

2010. 

 x 

Peckover, S. 2003. x x 

Tower, M., Rowe, J., & 

Wallis., M. 2012. 

x x 

van der Wath, A, van 

Wyk, N., &  van 

Rensburg, E. 2013. 

x x 

Watt, M.H, Bobrow, E.A., 

& Moracco, K.E. 2008. 

 x 
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Strukturella aspekter 

Huvudkategorin strukturella aspekter tar upp 2 viktiga områden på en samhällelig och 

organisatorisk nivå. De subkategorier som framkom var arbetsmiljö och utbildning. 

Arbetsmiljö 

I kvalitativa studier uppgav sjuksköterskorna att de inte hade tillgång till handledning rörande 

omvårdnaden av utsatta kvinnor. De beskrev att de kände ett behov av handledning för att klara 

av arbetet (Goldblatt, 2009;Häggblom & Möller, 2006). Vidare menade sjuksköterskorna att de 

inte fick tillräckligt med stöttning från sina chefer eller från hälsomyndigheten i arbetet med 

utsatta kvinnor (Häggblom & Möller, 2006). 

Tidsbrist upplevdes som en aspekt som påverkade omvårdnaden av utsatta kvinnor då 

sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med tid för att lyssna på kvinnornas 

berättelser eftersom de var tvungna att ta hand om sina andra patienter (Tower, Rowe & Wallis, 

2012). 

 

Sjuksköterskorna ingick i ett nätverk rörande omhändertagandet av utsatta kvinnor och 

samarbetade med läkare, socialtjänst, polis och kvinnojourer. De beskrev att de kände stöd i det 

interprofessionella samarbetet men även frustration gentemot hälso-och sjukvårdspersonal som 

hade brist på kunskap eller valde att inte involvera sig i kvinnornas situationer (Häggblom & 

Möller, 2006). 

Utbildning 

I kvalitativa studier upplevde sjuksköterskorna att omvårdnaden av utsatta kvinnor var en 

utmaning på grund av brist på utbildning inom området (Häggblom & Möller, 2006;Peckover, 

2009;Tower et al., 2012). En sjuksköterska beskrev att hon inte fått adekvat utbildning för att 

känna sig bekväm med att ställa frågor om våldet och var orolig för att hon skulle säga fel saker 

som fick dem att må sämre (Tower et al.,2012). Sjuksköterskor som däremot fått utbildning 

inom våld i nära relationer kände sig bekväma i omvårdnaden av utsatta kvinnor medan de som 

inte erhållit någon utbildning fick lita på sina generella kunskaper inom omvårdnad (Häggblom 

& Möller, 2006). 

 

 

 

Personliga aspekter 
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Huvudkategorin personliga aspekter tar upp 9 subkategorier som berör omvårdnad utifrån 

sjuksköterskans personliga perspektiv. Subkategorierna som framkom var; att ge trygghet, 

känslomässiga reaktioner, påverkan på privatlivet, informativt och praktiskt stöd, emotionellt 

stöd, kunskap, ansvar, attityd och kommunikation. 

Att ge trygghet 

Sjuksköterskor i kvalitativa studier upplevde det som fördelaktigt att under kvinnornas vårdtid 

försöka skapa en atmosfär där de kände sig trygga och bekväma (Brykczynski, Crane,Medina 

& Pedraza, 2011;Häggblom & Möller,  2006;Tower et al., 2012;Watt, Bobrow & Morraco,2008). 

Att sjuksköterskorna hjälpte till att lägga om sår, erbjöd hela och rena kläder, en varm dusch 

samt mat och dryck beskrevs som viktiga komponenter för att kvinnorna skulle känna sig trygga 

och väl omhändertagna (Tower et al.,2012). 

Känslomässiga reaktioner 

I kvalitativa studier upplevde sjuksköterskorna att de kände sig illa till mods när de mötte utsatta 

kvinnor. De blev då även osäkra på hur de skulle agera för att hjälpa kvinnorna (Goldblatt, 

2009;van der Wathen, van Wyk & van Rensburg, 2013). En sjuksköterska beskrev att hon ofta 

grät tillsammans med kvinnorna och var påverkad av mötena under resten av dagen. Hon tänkte 

på kvinnorna och hur hon kunde hjälpa dem genom att försöka sätta sig in i deras situationer 

(Goldblatt, 2009). 

 

Sjuksköterskorna kunde även känna hat och ilska mot förövaren. Detta upplevdes speciellt om 

förövaren var närvarande under kvinnornas vårdepisod. Bevittnande av emotionellt lidande 

ledde i sin tur till att sjuksköterskorna upplevde sorg i likhet med vad de utsatta kvinnorna kände 

och menade att hela situationen kunde bli för mycket och att de ville gråta. De ansåg att det var 

speciellt tyngande att hantera omvårdnad av kvinnor som fått svåra brännskador, frakturer, 

funktionshinder eller livshotande skador till följd av våldet (van der Wathen et al. 2013). Att 

lyssna på kvinnornas historier upplevdes som tungt då de upplevt smärta och fruktansvärda 

scenarion ibland med slag och blåmärken som följd. Detta ledde till en känsla av ilska och 

frustration bland sjuksköterskorna (Häggblom & Möller, 2006;van der Wathen et al., 2013). 

Sjuksköterskorna kände också att deras oro för att samtala med utsatta kvinnor kunde skapa 

känslor av stress, frustration och ångest (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Ibland använde sig sjuksköterskorna av ett avståndstagande och ett opersonligt förhållningssätt 

i omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i en nära relation. Detta för att inte bli för emotionellt 

involverade. De menade att ju mer de stängde av känslomässigt desto bättre (Tower et al., 2012). 
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Sjuksköterskor som själva blivit utsatta för våld i en nära relation och som inte erhållit 

psykologisk hjälp och bearbetning kände frustration och ilska gentemot företeelsen. De ansåg 

emellertid att det var viktigt att omvårdnaden av utsatta kvinnor inte blev påverkad av deras 

egna upplevelser (Häggblom & Möller, 2006). Vidare uppgav sjuksköterskorna att de kände en 

lättnad när kvinnorna mådde bättre och hade blivit remitterade till psykolog eller fått tillgång 

till annan relevant vård (van der Wathen et al., 2013). 

Påverkan på privatlivet 

I kvalitativa studier menade sjuksköterskorna att de kunde uppleva återkommande minnesbilder 

efter att de vårdat svårt skadade kvinnor (Goldblatt, 2009;van der Wathen et al.,  2013). Ibland 

projicerade sjuksköterskorna samma skador som kvinnor fått på sina egna kroppar när de tittade 

sig i spegeln (Goldblatt, 2009). 

Minnena kunde stanna under längre perioder och dyka upp när som helst eller triggas igång av 

liknande patienthistorier (van der Wathen et al., 2013). Sjuksköterskornas upplevelser av en 

emotionell påverkan efter att ha vårdat utsatta kvinnor påverkade även deras familjeliv. De 

kände sorg över sina patienters lidande och menade att de inte kunde ge sina familjer full 

uppmärksamhet (Goldblatt, 2009;van der Wathen et al., 2013). De upplevde även att de tog tid 

innan de kunde fungera normalt igen (van der Wathen et al., 2013). En del sjuksköterskor drog 

strikta gränser mellan arbetsliv och familjeliv men de ansåg att detta inte var en enkel strategi 

(Goldblatt, 2009).  

Informativt och praktiskt stöd 

I en kvantitativ studie uppgav 83 % av sjuksköterskorna att de alltid journalförde de 

konstaterade konsekvenserna av våldet (Natan & Rais, 2010) medan siffran var 50, 9 % i en 

annan studie (Christofides & Silo, 2005). 

Vidare sade 83 % att de bokade in utsatta kvinnor för återbesök och 66 % samlade in 

information från tidigare vårdtillfällen för att skapa bevismaterial (Natan & Rais, 2010). En 

majoritet på 97,1 % ordnade alltid en psykologkontakt till utsatta kvinnor och 78,3 % 

uppmuntrade kvinnorna att göra en polisanmälan (Christofides & Silo, 2005). En 

riskbedömning av kvinnans och hennes barns situation gjordes av 46,2 % medan 95,7 % gav ut 

telefonnummer till instanser där de kunde få stöd och hjälp. Vidare togs kontakt med 

socialarbetare av 92,6 % av sjuksköterskorna (Natan & Rais, 2010). Det var 52 % som innan 

genomgången utbildning uppgav att de inte kände till vilka riktlinjer som gällde i arbetet med 

utsatta kvinnor. En månad efter utbildningen kände 95 % till de aktuella riktlinjerna. Likaså 
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förbättrade utbildningen sjuksköterskornas kännedom om hur eller var de kunde lotsa de utsatta 

kvinnorna vidare i vårdkedjan (Bournsell & Prossner, 2010). 

I kvalitativa studier beskrev sjuksköterskorna att de under kvinnornas vårdtid gav dem 

information angående lagliga rättigheter, kontaktinformation till kvinnojourer samt 

möjliggjorde kontakt med socialarbetare och andra experter såsom polis och psykiater 

(Häggblom & Möller, 2006;Tower et al., 2012; Watt et al., 2008). Sjuksköterskorna utförde 

även en riskbedömningar av kvinnornas situationer i förhållande till våldet (Häggblom & 

Möller, 2006;Watt et al., 2008). 

När sjuksköterskorna vårdade kvinnor som uppgav att de var utsatta för våld i en nära relation 

men inte ville ta emot hjälp samt i fall då de endast misstänkte att kvinnorna var utsatta så erbjöd 

de praktiskt stöd. De gav information om samtalskontakt, telefonnummer till hjälplinjer, erbjöd 

dem att komma tillbaka till avdelningen för att prata, berättade att de kunde kontakta en 

socialarbetare samt gav generell information angående våld i nära relationer (Watt et al., 2008). 

Efter vårdtiden ringde sjuksköterskorna uppföljande telefonsamtal till kvinnorna som de vårdat 

(Häggblom & Möller, 2006). 

Emotionellt stöd 

I kvalitativa studier menade sjuksköterskorna att skapa en god kontakt samt att ge emotionellt 

stöd var fungerande åtgärder i omvårdnaden av utsatta kvinnor (Peckover, 2009;Watt et al., 

2008). 

De kunde emellertid känna att de hade kunskapen för att vårda de fysiska skadorna men inte 

den emotionella påverkan som våld i nära relationer innebar (Brykczynski et al., 2011;Goldblatt, 

2009). När sjuksköterskorna gav emotionellt stöd till drabbade kvinnor berättade de för dem att 

de förtjänade bättre än att leva i en våldsam relation. De kunde också ge emotionellt stöd till 

kvinnor som de enbart misstänkte var utsatta för våld (Watt et al., 2008). Att ge emotionellt stöd 

samt att kvinnorna fick en socialarbetare som kontaktperson menade de räknades som en 

uppgift som tillhörde deras arbete (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskorna kunde glädjas med 

kvinnorna i de fall då de bestämde sig för att lämna sina relationer (Watt et al., 2008). 

Kunskap 

Av de tillfrågade sjuksköterskorna i en kvantitativ studie ansåg 12 % att de inte hade tillräckligt 

med kunskap om våld i nära relationer för att kunna ge god omvårdnad (Natan & Rais, 2010). 

I en annan studie uppgav 4,3 % att de inte visste vad de skulle göra om de fick reda på att en 

kvinna var utsatt (Christofides & Silo, 2005). Vidare var det 47 % av sjuksköterskorna som 
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innan de genomgått utbildning inte kände sig bekväma med att identifiera och ge vård till utsatta 

kvinnor. Efter att de fått utbildning upplevde 82 % att deras förmåga att identifiera och ge vård 

till utsatta kvinnor hade ökat (Bournsell & Prossner, 2010). Sjuksköterskor som hade kommit i 

kontakt med våld i nära relationer bland familj och vänner var bättre på att identifiera och vårda 

utsatta kvinnor jämfört med de som varken upplevt våld mot sig själva eller bland familj och 

vänner. Likaså gav sjuksköterskor som någon gång försökt hindra en våldsam situation relaterat 

till våld i en nära relation bättre omvårdnad än de utan liknande erfarenheter (Christofides & 

Silo, 2005). 

Sjuksköterskorna i kvalitativa studier såg kunskap inom våld i nära relationer som en 

nyckelfaktor för att kunna ge god omvårdnad (Häggbom & Möller, 2006;Peckover, 2009). De 

upplevde emellertid att det var en utmaning att ge omvårdnad till utsatta kvinnor från andra 

kulturella bakgrunder än sin egen på grund av kunskapsbrist rörande deras kulturer (Peckover, 

2003). Sjuksköterskorna sökte kunskap på egen hand genom böcker och broschyrer för att lösa 

komplicerade omvårdnadssituationer. De var också medvetna om att våld i nära relationer inte 

enbart bidrog till fysiska konsekvenser utan även psykisk påverkan samt att en lång 

rehabilitering ofta var nödvändig (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Kunskapen inom våld i nära relationer kunde också beskrivas som tyst likt att problemet knappt 

existerade och att det inte var något sjuksköterskorna talade om med sina kollegor. Om de 

vårdade utsatta kvinnor förväntades de lösa omvårdnaden på egen hand (Peckover, 2003). 

De talade också om ambivalens i att beröra våld i nära relationer i ett samtal med kvinnliga 

patienter då de inte visste hur de skulle agera om kvinnan var utsatt (Häggblom & Möller, 2006). 

Vidare hade en sjuksköterska med lång erfarenhet av att ge omvårdnad till utsatta kvinnor lärt 

sig att hantera omvårdnaden av kvinnorna på ett lämpligt vis. Hon menade att hon alltid ansåg 

att hon gjort sitt yttersta i den omvårdnad hon givit (Brykczynski et al., 2011). 

Ansvar 

I en kvantitativ studie ansåg 99 % av de tillfrågade sjuksköterskorna att det var deras ansvar att 

ge omvårdnad till utsatta kvinnor (Natan & Rais, 2010) medan siffran var 45,3% i en annan 

studie (Christofides & Silo, 2005). Våld i nära relationer ansågs vara en privat familjelägenhet 

som de inte ville lägga sig i bland 6,6 % av sjuksköterskorna (Christofides & Silo, 2005). Innan 

utbildning erhållits inom området menade 52 % av sjuksköterskorna att de inte kände till vilket 

ansvar de hade i omvårdnaden av utsatta kvinnor. Efter utbildningen var det endast en 
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sjuksköterska som inte kände till vilket ansvar sjuksköterskorna hade (Boursnell & 

Prossner,2010). 

En del sjuksköterskor i en kvalitativ studie ansåg att den psykologiska omvårdnaden inte var 

deras ansvar (Goldblatt, 2009) medan andra menade att omvårdnad i sin helhet av utsatta 

kvinnor var inom deras ansvarsområde (Brykczynski et al., 2011;Goldblatt, 2009;Häggblom & 

Möller, 2006). Omvårdnaden av utsatta kvinnor är viktig i sjuksköterskans profession då det 

ofta är hon som möter kvinnan först men även den som brukar möta patienten innan utskrivning. 

Sjuksköterskan ansågs därför vara essentiell i omhändertagandet av utsatta kvinnor och 

räknades som betydelsefull i vårdkedjan (Häggblom & Möller, 2006). 

Attityd 

Sjuksköterskorna i en kvalitativ studie förklarade att de i sitt arbete förväntades hålla en neutral 

attityd gentemot sina patienter. Våld i nära relationer var dock ett undantag då de underströk att 

de ville att kvinnorna skulle förstå att ingen har rätt att skada dem (Häggblom & Möller, 2006). 

En sjuksköterska beskrev vikten av att inte agera dömande och ifrågasätta kvinnorna i de fall 

då de valde att stanna kvar i en våldsam relation efter vårdepisoden (Brykczynski et al.,2011). 

Sjuksköterskorna kunde också se våld i nära relationer som en privat familjekonflikt samt att 

det ofta var orsakat av bakomliggande sjukdomar som depression och missbruk. De beskrev då 

en bild genom sin förförståelse av vilka kvinnor som de menade oftare var utsatta för våld i en 

nära relation. De uppgav att de kunde se ovårdade ut samt hade en tendens att vara berusade 

när de sökte vård (Tower et al., 2012). 

Sjuksköterskorna menade att kvinnor med låg socioekonomisk status oftare var utsatta och 

misslyckades därför med att identifiera våld bland kvinnor med högre socioekonomisk status 

(Peckover, 2003). 

Kommunikation 

I en kvantitativ studie uppgav 37,5 % av sjuksköterskorna att de alltid frågade kvinnliga 

patienter angående utsatthet för våld i en nära relation (Natan & Rais, 2010) medan en annan 

studie visade att 15,5 % alltid frågade (Christofides & Silo, 2005). Vidare var det 26 % som 

uppgav att ibland ställde frågor om våld och 36,5 % som aldrig ställde frågor om våld i en nära 

relation. Det var emellertid 60 % som menade att de i fortsättningen skulle försöka beröra ämnet 

bland alla kvinnliga patienter (Natan & Rais, 2010). 

Sjuksköterskorna i kvalitativa studier försäkrade kvinnorna om att de lyssnade och respekterade 

deras berättelser (Häggblom & Möller, 2006;Tower et al., 2012). De förklarade också varför de 
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frågade om utsatthet för våld i en nära relation. De ställde oftast enkla frågor för att ta reda på 

kvinnans situation, till exempel vad som hade hänt, om det hänt förut samt när de hände första 

respektive senaste gången. Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna oftast berättade om våldet 

först efter att de träffats upprepade gånger (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Sjuksköterskorna var emellertid direkta i samtalen och uppmuntrade kvinnorna att lämna 

relationen då det var fara för hennes liv (Häggblom & Möller, 2006). Vid språkbarriärer 

upplevde sjuksköterskorna att det var betydelsefullt att lägga mer vikt vid den icke-verbala 

kommunikationen (Brykczynski et al.,2011). Vidare nämndes betydelsen av intuition i samtal 

med kvinnor som de misstänkte var utsatta (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Diskussion 

Syftet med arbetet var att belysa resurser och utmaningar inom omvårdnad av kvinnor utsatta 

för våld i en nära relation. Arbetsmiljö och utbildning återfanns som viktiga strukturella 

aspekter inom omvårdnaden av utsatta kvinnor och kunde ses som både resurser och utmaningar 

i omvårdnadsarbetet. Vidare inom de personliga aspekterna kunde majoriteten av 

subkategorierna även här ses som både resurser och utmaningar. En essentiell resurs inom 

omvårdnaden av utsatta kvinnor var skapandet av en trygg och bekväm atmosfär medan som 

utmaning återfanns känslomässiga reaktioner vilka ibland ledde till ett avståndstagande 

gentemot kvinnorna. Utbildning och kunskap inom området beskrevs därför som nyckelfaktorer 

på ett strukturellt respektive personligt plan för att god omvårdnad skulle kunna ges.  

 

Metoddiskussion 

När ett arbetes metod utvärderas kan detta göras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet. Trovärdighet innebär i vilken grad den tänkta företeelsen har blivit studerad 

under metodens olika delmoment. Pålitlighet inom den kvalitativa forskningen innefattar att en 

reflektion görs över ens egen förförståelse i ämnet men kan inom den kvantitativa ansatsen även 

innebära att en noggrann beskrivning av urval, datainsamling och dataanalys finns tillgänglig i 

arbetets metodavsnitt. Överförbarhet innefattar att bedöma om arbetets resultat är möjligt att 

tillämpa inom andra kontexter (Henricson, 2012). 

 

Föreliggande arbete utfördes genom en litteraturstudie. Den utvalda designen var passande för 

arbetets syfte då arbetet var tänkt att fungera som en överblick över vad tidigare forskning visat 

inom området. Att designen grundar sig på tidigare forskning kan ses som en svaghet då det 



 

17 
 

kan vara svårt att göra säkra bedömningar av kvaliteten på forskning som inte gjorts av en själv. 

Den utvalda vetenskapliga litteraturen kvalitetsgranskades av författaren enligt välgjorda 

protokoll av Willman et al., 2011 för att minska risken att forskning av låg kvalitet inkluderades. 

De artiklar som inkluderades var av medelhög eller hög kvalitet vilket skapar en högre 

trovärdighet för arbetets resultat. En nackdel var att artiklarna endast granskades av en person 

då arbetet endast har en författare.  

 

Till urvalet av vetenskapliga artiklar utgick författaren från inklusions- respektive 

exklusionskriterier. Kriterierna bestämdes efter att breda sökningar gjorts inom ämnesområdet 

och en bild över forskningsläget skapats. Eftersom arbetet utfördes på grundnivå inkluderades 

endast artiklar som riktade sig mot sjuksköterskor inom områden där allmän sjuksköterskan kan 

vara verksam. Resultatet rör därför endast allmän sjuksköterskans område och kan inte 

överföras till specialistkompetenser inom omvårdnad eller andra professioner inom hälso- och 

sjukvården. Eftersom vetenskapliga artiklar snabbt blir inaktuella fick de inkluderade artiklarna 

inte vara publicerade innan år 2003. Vidare inkluderades endast artiklar som var peer-reviewed 

samt innehöll en etisk diskussion eftersom detta ökar arbetets trovärdighet. 

 

Artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL och MedLine vilka är vedertagna databaser för 

forskning inom omvårdnad. Olika kombinationer av sökord användes för att finna passande 

artiklar. Antalet träffar som genererades per sökning var hanterbart vilket innebar att samtliga 

titlar kunde gås igenom. När en titel var av intresse lästes även sammanfattningen igenom. 

Slutligen var det 23 artiklar som lästes i sin helhet och de 10 som var mest passande för arbetets 

syfte valdes ut i detta skede. Att 5 artiklar från den primära datainsamlingen med en annan 

student fortfarande ansågs mest passande för arbetets syfte och därmed användes har övervägts. 

Författaren kom fram till att detta inte påverkade arbetets trovärdighet eftersom artiklarna 

återfanns med passande sökord och hade relevanta syften. Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades i arbetet eftersom båda ansatserna är passande för att svara på arbetets syfte. Att 

båda ansatserna inkluderades kan ses båda som en för- och en nackdel. Det är positivt att båda 

ansatserna tagits med för att visa att området kan studeras utifrån både en kvalitativ och 

kvantitativ vinkel. De båda ansatserna kan därmed förstärka varandra och ge ett arbete fler 

nyanser. Svårigheter med att inkludera båda ansatserna kunde emellertid ses då detta var en 

litteraturstudie bestående av endast 10 vetenskapliga artiklar. Endast 3 kvantitativa artiklar var 

inkluderade vilka inte kunde leda till en tillförlitlig slutsats. I en litteraturstudie med endast tio 

vetenskapliga artiklar kan det därför anses mest gynnsamt att välja artiklar av samma ansats för 
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att på så vis skapa större möjligheter att kunna dra slutsatser. Vidare grundade sig artiklarna på 

olika forskningsmetoder såsom exempelvis fenomenologiskt perspektiv, grundad teori och 

frågeformulär. Detta minskar arbetets trovärdighet då jämförelser mellan de olika artiklarna blir 

svårare att utföra. Arbetet hade ett internationellt perspektiv vilket innebar att artiklar från hela 

världen kunde inkluderas om de svarade på syftet. Det fanns emellertid inga artiklar från 

Sydamerika eller Asien som var passande för syftet vilket ledde till att alla världsdelar inte blev 

representerade i arbetets resultat. Det kan vara relevant att litteraturstudier som undersöker 

resurser och utmaningar inom omvårdnad av kvinnor utsatta av våld i en nära relationer görs 

inom kontexter som liknar varandra. Detta beroende på att resurserna och utmaningarna kan 

skilja sig åt mellan olika kontexter.  

 

Dataanalysen utfördes genom att samtliga artiklar lästes igenom flera gånger för att en korrekt 

bild av deras innehåll skulle skapas och för att ingen relevant data skulle missas. Detta är 

fördelaktigt i utförandet av en litteraturstudie. Samtliga artiklar analyserades utefter deras 

likheter och skillnader i deras resultat. Likheterna och skillnaderna markerades i artiklarna och 

skrevs sedan ner på papperslappar. Papperslapparna var sedan till hjälp för bildandet av 

subkategorier och huvudkategorier. Att ord och meningar skrevs ner på papperslappar kan ses 

som en fördel då en struktur kan skapas i genererandet av subkategorier. Både likheter och 

skillnader analyserades fram från de kvalitativa och kvantitativa artiklarna vilket bidrog till en 

ökad bredd i analysen till skillnad från om endast en av de två aspekterna hade studerats. 

 

Författarens förförståelse är viktig att diskutera framförallt inom kvalitativ forskning 

(Henricson, 2012). Författaren hade få förkunskaper inom våld i nära relationer och har försökt 

att hålla ett objektivt synsätt under arbetets gång. Det är emellertid svårt att garantera att ens 

egen förförståelse inte har påverkat forskningsprocessen (Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 

Resurser 

Få subkategorier innehöll endast resurser inom omvårdnaden av utsatta kvinnor. Under temat 

personliga aspekter återfanns emellertid skapandet av en trygg och bekväm atmosfär som en 

betydelsefull resurs inom omvårdnaden av utsatta kvinnor. En trygg och bekväm miljö runt 

kvinnorna ansågs kunna verka som en grundläggande förutsättning för att ge god omvårdnad. 

Liknande resultat kunde ses i en studie där sjuksköterskor inom alla discipliner men speciellt 

de som arbetade på akutavdelningar ansågs ha en nyckelroll i att identifiera utsatta kvinnor. För 

att identifiera utsatta kvinnor skapades en miljö som ingav trygghet. De kunde då få en större 
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möjlighet att tala med kvinnorna om våldet (Reisenhofer & Seibold, 2007). Befintliga resurser 

kan utifrån känslan av sammanhang ses som betydelsefulla. De flesta sjuksköterskor kan 

uppleva en känsla av sammanhang i omvårdnaden inom den aspekt där resursen finns till hands. 

Om det enbart finns en eller ett fåtal resurser tillgängliga är det emellertid stor sannolikhet att 

detta inte är tillräckligt för att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt arbete 

(Antonovsky, 2005). 

Utmaningar 

En viktig utmaning som framkom inom omvårdnaden var relaterad till att som sjuksköterska 

bli berörd av kvinnornas situationer. För att inte bli för berörda av kvinnornas skador och 

berättelser fick de ibland tillämpa ett avståndstagande gentemot patienterna. Detta för att klara 

av sitt arbete där de dagligen mötte olika livsöden. Omvårdnaden av utsatta kvinnor kan 

påverkas negativt om sjuksköterskan använder sig av distansering då viktiga aspekter av 

omvårdnaden negligeras. Detta kan ses i relation till en studie som kom fram till att omvårdnad 

bör fokusera på fysiskt, psykologiskt och emotionellt stöd, öka säkerheten runt patienten och 

dennes familj samt att främja patientens upplevda förmågor (Olive, 2007). Sjuksköterskor 

specialiserade inom forensisk omvårdnad upplever ofta att deras arbete är meningsfullt men 

menar att de trots detta riskerar att drabbas av utbrändhet. De har därför fått utveckla strategier 

för att klara av arbetets påfrestningar. De erkänner och tar hand om sina sårbarhetspunkter 

genom att ha egentid, söka stöd av andra samt utveckla olika coping strategier som exempelvis 

att vara ute i naturen (Doyle, 2013).  

 

Utmaningar inom omvårdnaden kan hanteras som något spännande som det finns en önskan 

om att vilja förbättra. Detta inträffar oftast om sjuksköterskan besitter en hög känsla av 

sammanhang. Engagemang kan då finnas tillhands vilken kan lyfta omvårdnaden till det bättre 

trots att det finns aspekter som är utmanande. Vid en lägre känsla av sammanhang kan 

utmaningarna göra att situationen känns oövervinnlig vilket kan leda till känslan av att inte orka 

engagera sig och lägga energi på delar av omvårdnaden av utsatta kvinnor som kantas av 

utmaningar (Antonovsky, 2005). 

Resurser och utmaningar 

Majoriteten av de subkategorier som uppkom kunde ses som både resurser och utmaningar. 

Utifrån en strukturell aspekt återfanns utbildning och arbetsmiljö. Att ha erhållit utbildning 

inom området ledde till att sjuksköterskorna kände sig bekväma inom omvårdnaden av utsatta 

kvinnor medan bristen på utbildning bidrog till att en adekvat omvårdnad inte kunde ges. En 

litteraturöversikt över sjuksköterskors utbildning inom våld i nära relationer kom fram till att 
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brist på utbildning ledde till att identifikation och omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer inte fungerade på ett lämpligt sätt. Sjuksköterskor borde därför ha tillgång till mer 

utbildning inom området för att känna sig bekväma med att ta upp ämnet, bedöma situationen, 

bidra med åtgärder samt dokumentera omvårdnaden (Stinson & Robinson, 2006). En annan 

studie kom likaså fram till att sjuksköterskor borde få tillgång till kontinuerlig interprofessionell 

utbildning inom våld i nära relationer (Olive, 2007). Inom arbetsmiljön återsågs en brist på stöd 

från chefer, avsaknad av handledning samt tidsbrist som bidragande faktorer till att 

omvårdnaden av utsatta kvinnor inte var enkel att hantera för sjuksköterskorna. I likhet med 

detta visade en studie att det är en stor utmaning i omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer att det inte finns tydliga riktlinjer på arbetsplatserna (Olive, 2007). 

 

Utifrån den personliga aspekten återfanns praktiskt och informativt stöd som både en resurs och 

en utmaning. Sjuksköterskorna möjliggjorde kontakt med psykologer, socialarbetare och 

kvinnojourer. De kunde även informera om legala rättigheter samt genomföra riskbedömningar. 

En studie visade emellertid att mötet med hälso-och sjukvårdspersonalen kunde leda till en 

känsla av intrång i kvinnornas privatliv då de upplevde att de förväntades träffa exempelvis 

polis, psykiater eller genomgå undersökningar (Catallo et al., 2013).  

 

Att ge emotionellt stöd var inte en självklarhet i omvårdnaden av utsatta kvinnor. De kunde 

också anse att det inte var deras ansvar. Sjuksköterskorna kunde uppleva att de inte hade 

tillräckligt med kompetens eller ansvar för att ge emotionellt stöd till skillnad från att ta hand 

om de fysiska skadorna där de kände sig mer bekväma. Detta kan ses i likhet med en studie där 

35 % av sjuksköterskorna uppgav att de inte ens funderade över förekomsten av våld i en nära 

relation då de ansåg att det tillhörde familjens privata sfär. Det var även 46,2 % som menade 

att de inte kunde hjälpa kvinnor utsatta för våld eftersom de ändå går tillbaka till samma sociala 

miljö (Aksan & Aksu, 2007).  

 

Attityden till omvårdnaden av utsatta kvinnor kunde ses utifrån att en del sjuksköterskor hade 

stereotypa bilder av vilka kvinnor som främst utsattes för våld i en nära relation. Andra menade 

att det var viktigt att inte vara dömande då en kvinna uppgav att hon var utsatt. En dömande 

attityd kunde i likhet med detta ses bland sjuksköterskor i en studie då de inte brydde sig om att 

ta reda på om en kvinna var utsatt för våld i en nära relation eller inte beroende på ett antagande 

om att hon ändå inte skulle följa upp med den fortsatta vården (Robinson, 2010). 

Sjuksköterskorna kunde även anse att det var berättigat med våld i en nära relation om kvinnan 
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ljög för sin man, svek sin man, inte höll vad hon lovade eller att hon misslyckades med att ta 

hand om barnen (Aksan & Aksu, 2007). 

 

Resultatet visade också att kunskapsbrist kunde leda till att omvårdnad inte gavs till utsatta 

kvinnor beroende på att sjuksköterskorna inte kände till hur de skulle kunna hantera situationen 

och inte ville riskera en förvärring i kvinnans mående. Sjuksköterskor inom trauma och 

akutsjukvård var öppna till att använda sig av aspekter inom den forensiska omvårdnaden i sitt 

kliniska arbete. Detta för att kunna ge den omvårdnad som krävs i kontexter där våld är vanligt 

förekommande. De menade emellertid att de behövde mer kunskap och därmed genomgå 

utbildning för att detta skulle kunna genomföras (Abdool, Curationis & Brysiewich, 

2009;Eldredge, 2008). 

 

När sjuksköterskorna samtalade om våld med utsatta kvinnor ansåg de att lyssna och att visa 

respekt var viktigt för skapandet av en god relation. Att notera den icke-verbala 

kommunikationen var relevant att komma ihåg i samtalen och speciellt då tolk användes. Likaså 

spelade sociokulturella faktorer roll kring kommunikationen runt våld i en nära relation. I en 

del sociokulturella kontexter ligger det ett högt värde i att bevara familjeenheten och att tala om 

våld kan då upplevas som ett hot utifrån (Vogel, 2013). 

 

Att det finns en majoritet av resurser i omvårdnadsarbetet i förhållande till utmaningar är viktigt 

i alla sammanhang men framförallt vid en låg känsla av sammanhang. Om utmaningarna är i 

majoritet kan det leda till att god omvårdnaden av utsatta kvinnor inte efterlevs. Det här arbetet 

visade att resurserna inte var i majoritet över utmaningarna. 

 

Inom den forensiska omvårdnaden får sjuksköterskor ökade möjligheter att fördjupa sina 

kunskaper fortlöpande vilket gör att de kan skapa sig en känsla av kontroll inom området. 

Forensiska sjuksköterskor kan därmed ses som förebilder inom omvårdnaden av kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer (Doyle, 2013).  

 

 

 

 

Slutsats 
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Den personliga aspekten inom omvårdnad av utsatta kvinnor innehöll en större variation av 

subkategorier och därmed fler resurser och utmaningar än den strukturella aspekten. Det 

framkom att majoriteten av subkategorierna återfanns som både resurser och utmaningar 

tillskillnad från renodlade resurser respektive utmaningar. Detta kan tyda på att en variation 

finns mellan olika kontexter gällande omvårdnaden av utsatta kvinnor. Det är därför viktigt att 

inom en specifik kontext ta reda på vilka de aktuella resurserna och utmaningarna är då 

generaliseringar länder emellan inte verkar gångbart vid implementering av nya åtgärder.  

 

Förslag på vidare forskning 

Det här arbetet berörde resurser och utmaningar inom omvårdnad av kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer. En generalisering kan därför inte göras till resurser och utmaningar inom 

omvårdnad av utsatta män eller för individer i homosexuella parrelationer. Vidare forskning 

skulle därför behövas göras inom de här områdena. Det är också relevant att framtida forskning 

inom resurser och utmaningar riktar sig mot kontexter som liknar varandra för att passande 

åtgärder samt förstärkning av rätt resurser skall kunna implementeras.  

 

Klinisk relevans 

Arbetets resultat bidrar med en översikt över de resurser och utmaningar som finns globalt inom 

omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Ett besök inom hälso-och sjukvården 

ska öka kvinnornas välmående istället för att de känner sig misstrodda och illa till mods. De 

resurser som framkommit kan sjuksköterskan lyfta fram för att styrka omvårdnadsarbetet 

medan utmaningarna visar vilka områden som det finns ett behov att arbeta omkring. 
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Bilaga 1. Översiktstabell över artiklar inkluderade i litteraturstudien. 
 

Författare 

Titel 

Land 

År 

Syfte Urval 

Antal deltagare 

 

Metod Resultat Vetensk

aplig 

kvalitet 

Bournsell & 

Proussner 

Increasing 

identification of 

domestic violence 

in emergency 

departments: A 

collaborative 

contribution to 

increasing the 

quality of practice 

Att bland sjuksköterskor 

inom akutsjukvården 

förbättra kvaliteten 

gällande identifiering och 

omhändertagande av 

kvinnor som misstänks 

vara utsatta för våld i nära 

relationer. 

Alla 

sjuksköterskor 

på ett 

akutsjukhus 

deltog i 

utbildning inom 

våld i nära 

relationer. 

 

N= 49 Antalet 

sjuksköterskor 

som fyllde i 

Kvantitativ ansats.  

 

Enkätstudie.  

 

Enkäter utvecklades 

med hjälp av 

sjuksköterskorna 

fylldes i innan 

utbildning samt 1 

respektive 6 månader 

efter utbildning 

genomförts.  

 

Utbildning under 1 

timme inom våld i 

nära relationer ledde 

till att 

sjuksköterskorna 

förbättrade sina 

kliniska kunskaper 

och kände sig mer 

bekväma med att 

identifiera och vårda 

utsatta kvinnor 

jämfört med innan 

utbildningen. 

Hög 

http://www.vr.se/forskningsfinansiering/sokabidrag/vetenskapsradetsallmannavillkor/oredligh
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1
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of emergency 

nurses. 

Australien 

2010 

 

enkäten före 

utbildningen. 

 

N=22 Antalet 

som fyllde i 

enkäten 1 månad 

efter 

utbildningen. 

Svarsfrekvens 

44,9 %. 
 

N=19 Antalet 

som fyllde i 

enkäten 6 

månader efter  

utbildningen. 

Svarsfrekvens 

38, 8 % 

SPSS statistikprogram 

användes för att 

analysera datan. 

 

Brykczynski, 

Crane, Medina & 

Pedraza 

 

Intimate partner 

violence: 

Advanced practice 

nurses clinical 

stories of success 

and challenge. 

USA 

2011 

Att öka förståelsen för 

specialistsjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta 

med kvinnor och deras 

familjer som lever med 

våld i en nära relation. 

 

Strategiskt urval 

samt genom 

snöbollmetoden 

bland 

sjuksköterskor 

med erfarenhet 

av att vårda 

utsatta kvinnor. 

 

N= 10 

 

 

Kvalitativ ansats 

 

Interpretativ 

fenomenologisk 

design 

 

Intervjuer med fokus 

på narrativa detaljer 

Sjuksköterskorna 

erhöll mycket 

kunskap i sitt kliniska 

arbete. De upplevde 

både utmaningar och 

framgång i sitt arbete 

med utsatta kvinnor. 

De försökte 

framförallt fungera 

som stöd i kvinnornas 

återhämtningsprocess. 

Medel 

Christofides & Silo 

How nurses' 

experiences of 

domestic violence 

influence service 

provision: Study 

conducted in 

North-west 

province, South 

Africa. 

Sydafrika 

2005 

 

Att undersöka om 

sjuksköterskors 

personliga erfarenheter av 

våld i nära relationer 

påverkade deras arbete 

med kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer. 

Sjuksköterskor 

på 2 sjukhus 

samt 20 

vårdcentraler 

fick välja själva 

om de ville vara 

med i studien. 

 

N=212 

Svarsresponsen 

var 52 %.  

Kvantitativ ansats.  

 

Intervjuer genom 

standardiserade 

frågeformulär. 

Analys genom linjär 

mixad metod. 

Sjuksköterskor som 

själva varit utsatta för 

våld i en nära relation 

gav inte bättre 

omvårdnad än de som 

inte varit utsatta. De 

som hade familj eller 

vänner som varit 

utsatta gav emellertid 

bättre specifik 

omvårdnad passande 

för utsatta kvinnor. 

Medel 

Goldblatt 

 

Caring for abused 

women: Impact on 

nurses' professional 

and personal life 

experiences. 

Israel 

2009 

Att undersöka hur 

sjuksköterskans 

profession och personliga 

livserfarenheter påverkas 

av att vårda kvinnor 

utsatta för våld i en nära 

relation. 

 

Strategiskt urval. 

 

N=22 

Kvalitativ ansats 

 

Fenomenologisk 

design 

 

Djupintervjuer 

Sjuksköterskorna 

upplevde ambivalens i 

omvårdnaden av 

utsatta kvinnor. Både 

deras personliga och 

professionella 

attityder påverkades. 

De kände empati och 

medkänsla men även 

ilska gentemot de 

utsatta kvinnorna då 

omvårdnaden var 

emotionellt krävande. 

Hög 



 

28 
 

Häggblom & 

Möller 

 

On a life-saving 

mission: Nurses' 

willingness to 

encounter with 

intimate partner 

abuse. 

Finland 

2006 

Att undersöka expert 

sjuksköterskors 

erfarenheter av våld i 

nära relationer som 

fenomen samt deras roll 

som hälso-och 

sjukvårdspersonal. 

 

Strategiskt urval.  

Utvalda på 

arbetsplatsen av 

chefer, kollegor 

och patienter för 

att de hade 

erfarenhet av att 

vårda kvinnor 

utsatta för våld i 

en nära relation. 

 

N=10 

Kvalitativ ansats 

 

Grundad teori 

 

Kvalitativa intervjuer 

Sjuksköterskorna 

kände att de hade en 

viktig roll i vården av 

utsatta kvinnor. De 

som hade lång 

erfarenhet inom 

omvårdnaden av 

utsatta kvinnor ansåg 

att det var deras 

uppgift att dela med 

sig av sina kunskaper. 

De använde sin 

personliga mognad 

och säkerhet för att 

kompensera brist på 

utbildning inom 

området. 

Hög 

Natan., & Rais 

 

Knowledge and 

attitudes of nurses 

regarding domestic 

violence and their 

effect on the 

identification of 

battered women 

 

Israel 

2010 

Att undersöka effekten av 

sjuksköterskors kunskap, 

avdelningsrutiner och 

attityder på att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i 

en nära relation. 

 

Strategiskt urval 

bland 

sjuksköterskor 

som dagligen 

vårdade 

kvinnliga 

patienter 

 

N=120 

 

Svarsfrekevsn 

83 % 

 

Kvantitativ ansats 

 

Deskriptiva 

frågeformulär 

 

Pearson och 

Spearman korrelation 

användes för att 

bedöma relationen 

mellan variablerna  

 

Det var 44 % av 

sjuksköterskorna som 

inte hade fått 

utbildning inom 

området. Trots detta 

ansåg 99 % att det var 

deras ansvar att ge 

omvårdnad till utsatta 

kvinnor. Det var 37, 

5 % som alltid frågade 

kvinnliga patienter om 

våldsutsatthet.   

Medel 

Peckover 

 

Health visitors' 

understanding of 

domestic violence. 

 

Storbritannien 

2003 

 

Att undersöka 

distriktssjuksköterskors 

arbete i relation till våld i 

nära relationer 

Stickprovsurval 

 

N=24 

Kvalitativ ansats 

 

Teoretisk feministisk 

poststrukturalistisk 

ansats 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna 

hade en varierande 

grad av kunskap inom 

våld i nära relationer. 

De brukade inte 

diskutera våld i nära 

relationer med sina 

kollegor. Om de hade 

en patient som var 

utsatt tog de hand om 

omvårdnaden på egen 

hand utan att rådfråga 

någon annan. 

Hög 

Tower, Rowe & 

wallis. 

Reconceptualising 

health and health 

care for women 

affected by 

domestic violence. 

Australien 

2012 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer. 

Strategiskt urval 

 

N=12 

Kvalitativ ansats 

 

Interpretativ 

interaktionism 

 

Guidade intervjuer 

Sjuksköterskorna 

distanserade sig från 

de utsatta kvinnorna 

vilket påverkade den 

omvårdnad som gavs. 

De ansåg att våldets 

psykiska påverkan 

inte var deras uppgift 

att ta hand om utan 

var en social 

angelägenhet. De tog 

därför kontakt med 

andra instanser som 

de ansåg kunna ge 

bättre stöd för de 

utsatta kvinnorna.   

Hög 



 

29 
 

van der Wath, van 

Wyk & van 

Rensburg 

 

Emergency nurses' 

experiences of 

caring for survivors 

of intimate partner 

violence 

 

Sydafrika 

2013 

Att undersöka och 

beskriva essensen i 

akutsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

kvinnor som överlevt 

våld i en nära relation. 

 

Strategiskt urval 

 

N=11 

Kvalitativ ansats 

 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

design. 

 

Ostrukturerade 

fenomenologiska 

intervjuer. 

Sjuksköterskor som 

vårdade kvinnor 

utsatta för våld i nära 

relationer upplevde 

sympati och 

känslomässiga 

stressreaktioner. De 

kunde bli emotionellt 

påverkade och få 

återkommande 

minnesbilder av 

exempelvis 

kvinnornas skador. 

Ibland tog det lång tid 

för dem att återhämta 

sig. 

Hög 

Watt, Bobrow & 

Morraco. 

Providing support 

to IPV victims in 

the emergency 

department: 

vignette-based 

interviews with 

IPV survivors and 

emergency 

department nurses. 

USA 

2008 

 

Att beskriva potentialen 

bland sjuksköterskor 

inom akutsjukvården för 

att ge socialt stöd till 

kvinnor utsatta för våld i 

nära relationer. 

Rekrytering 

genom affischer, 

via email och 

genom 

personalmöten. 

 

N=10 

Kvalitativ ansats 
 

Narrativ design följt 

av vignettebaserade 

intervjuer 

 

Semistruktuerade 

intervjuer 

Sjuksköterskorna 

menade att 

informativt och 

praktiskt stöd var 

viktigt i omvårdnaden 

av utsatta kvinnor. De 

ansåg inte att alla 

utsatta kvinnor var i 

behov av emotionellt 

stöd utan detta var 

beroende av i vilket 

stadium de befann sig 

i våldsprocessen. 

Medel 

 

 

 

 


