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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Mer än en tredjedel av världens kvinnor blir någon gång under sitt liv utsatta för 

våld av sin partner eller sexuellt våld av annan än partner. Tidigare forskning visar att de 

våldsutsatta kvinnorna upplever både positivt och negativt bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonal.   

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hindrande respektive 

underlättande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i 

nära relation. 

Metod: En litteraturstudie där 11 kvalitativa artiklar har granskats och analyserats.  

Resultat: Fyra kategorier framkom efter analys av artiklar: kunskapsnivå bland 

sjuksköterskorna, arbetsmiljö och organisation, samhällets inverkan, sjuksköterskornas egna 

känslor och antaganden. I mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation upplevde 

sjuksköterskor både hindrande och underlättande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder, 

vilket beskrivs i resultatets huvudrubriker. Hindrande faktorer var brist på kunskap, hög 

arbetsbelastning, tidsbrist och brist på stöd från verksamheten. Partner närvaro, kulturen i 

samhället, språkbarriärer, egna känslor och antaganden upplevdes också som hindrande 

faktorer. Underlättande faktorer var utbildning, kunskap, erfarenhet, tid, ökad personaltäthet, 

stöd från kollegor och god samverkan med andra instanser. Andra underlättande faktorer var 

att mötet sker i enrum, mer uppmärksamhet i samhället och utbildning i skolor, använda 

oberoende tolk vid språkbarriärer, skapa en god relation till kvinnan, kunna reglera och 

hantera egna känslor.   

Slutsats: Flera faktorer har betydelse för vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor ger i 

mötet med våldsutsatta kvinnor. Upplevd kunskap, erfarenhet, tid, vårdsystem, kulturella 

aspekter och inställning påverkar vilka omvårdnadsåtgärder som ges eller inte i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan. Vidare forskning behövs om utbildningsbehov hos sjuksköterskor.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Misshandlade kvinnor, våld i nära relation, upplevelser, omvårdnad, 

sjuksköterskor.  



 

 

ABSTRACT 

Background: More than a third of the world's women are at some time during their life 

victim of violence by their partner, or victim of sexual violence by other person than their 

partner. Previous research show that women that are victims of violence experience both 

positive and negative treatment from healthcare professionals. 

Aim: The aim was to describe the barriers and facilitating factors nurses experience to carry 

through nursing actions when meeting female victims of intimate partner violence. 

Method: A literature study of 11 qualitative articles, those were reviewed and analyzed. 

Results: Four categories emerged from the analysis: level of knowledge among nurses, the 

work environment and organisation, the impact of society, nurses own feelings and 

assumptions. During encounters with female victims of intimate partner violence, nurses 

experienced both barriers and facilitating factors when performing nursing actions. They are 

described under the main headlines in the results. Barrier factors were; lack of knowledge, 

heavy workload, lack of time, lack of support from employer culture in society, language 

barriers, own feelings and assumptions, presence of the partner. Facilitating factors were; 

education, knowledge, work experience, having enough time, increased personnel, support 

from colleagues, good cooperation with other instances. Other facilitating factors were 

opportunity for meetings in private, more attention in society and education in schools, using 

an independent interpreter when encountering language barriers, establishing a good 

relationship with the woman, and the ability to regulate and manage emotions. 

Conclusion: Several factors for which nursing measures that are provided by nurses has 

meaning when meeting with the abused women. Knowledge, experience, time, care system, 

cultural aspects and attitude affect what nursing measures are provided or not provided when 

meeting with the abused women. Further research is needed about nurses’ need of education 

in the subject female victims of intimate partner violence. 
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BAKGRUND  

Våld mot kvinnor i nära relation 

Definition av våld mot kvinnor enligt Förenta Nationerna (FN) [United Nations] (1993): 

“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”. 

 

Johnsson-Lahman (2014) skriver att mer än en tredjedel av världens kvinnor blir någon gång 

under sitt liv utsatta för våld av sin partner eller sexuellt våld av annan än partner. Våld i nära 

relation är den dominerande formen av kvinnovåld. I alla länder, samhällsklasser och 

religioner förekommer våld mot kvinnor. I samhällen där kvinnors rättigheter är mer omstridd 

är våld mot kvinnor mer omfattande, vilket den också är i samhällen där våldsförövare sällan 

ställs inför rätta. Våld och förtryck mot kvinnor ses som acceptabelt på flera olika håll i 

världen, vilket leder till att män som utför våld sällan blir straffade (Johnsson-Lahman, 2014). 

 

Enligt Johnsson-Lahman (2014) utsätts kvinnor främst för våld i hemmen och inom familjen, 

oftast av en man de känner. Dessa kvinnor är ofta sårbara då de har svårt att försvara sig mot 

våldet och förtrycken. Kvinnorna är för det mesta beroende av männen både ekonomiskt och 

socialt. Det är vanligt att våldsutsatta kvinnor känner skam. Orsaker till mäns våld mot 

kvinnor kan grunda sig i maktordning, att kvinnor och män har traditionellt “olika roller”. De 

kan grunda sig i ett flertal olika orsaker som till exempel mannens maktprestige, sociala, 

ekonomiska, traditionella, religiösa och kulturella faktorer (Johnsson-Lahman, 2014). 

 

En rapport från nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] som gjordes 2014 visar att 14 

procent av kvinnorna i Sverige blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld i 

pågående eller avslutad parrelation. Rapporten visar att 20 procent av kvinnor även blivit 

utsatta för psykiskt våld och sju procent av sexuellt våld efter 18 års ålder i ett tidigare eller 

nuvarande förhållande. Rapport från år 2013 som brottsförebyggande rådet [BRÅ] utfört 

visar 12 200 anmälda fall där kvinnor misshandlas i nära relation. Många kvinnor som är 

våldsutsatta i nära relation polisanmäler inte detta och mörkertalet är stort (BRÅ, 2014). 

 



 

2 
 

Våldets normaliseringsprocess och uppbrottsprocess 

Nordborg (2014) skriver att männens utövande av våld successivt kan uppfattas som normalt 

i vardagen för våldsutsatta kvinnor. När gränserna för vad som accepteras av våldet för de 

båda parterna förskjuts, förminskas de våldsamma handlingarna och de positiva handlingarna 

förstoras. I normaliseringsprocessen är det vanligt med inslag av kontroll samt isolering av 

kvinnan och att mannen utåt sett kan framstå som trevlig, social och charmig medan han mot 

kvinnan är kontrollerande och aggressiv. Relationen kan även växla mellan våld och värme 

genom att mannen är kärleksfull mot kvinnan efter våldet. Mannen kan få kvinnan att uppleva 

att hon är orsaken till våldet, vilket kan minska kvinnans självkänsla. Kvinnas sexualitet kan 

också kontrolleras av mannen, vilket gör att kvinnan tas ifrån sin rätt att bestämma över sin 

kropp. För att undvika våld och att påskynda att våldet upphör kan kvinnan “gå med på” sex, 

som egentligen är mot hennes vilja. Nordborg (2014) menar att normaliseringsprocessen kan 

ses som ett mönster som variation. Mannen använder våld mot kvinnan för att förstärka hans 

makt och manlighet. Kvinnan anpassar sig efter mannen och eftersträvar att behaga honom, 

vilket även kan förstärka hennes kvinnlighet. Till en början kanske hon gör det med nöje men 

det kan sedan övergå till att avbryta eller undvika våldet, som en överlevnadsstrategi. 

Kvinnan kan ha svårt att bryta upp med mannen på grund av normaliseringsprocessen. 

Uppbrottsprocessen delas vanligtvis in i tre olika processer (Nordberg, 2014). Den första 

processen är det fysiska uppbrottet, den andra processen handlar om att bli känslomässigt fri 

och den tredje processen om att kvinnan inser att hon varit våldsutsatt (Enander & Holmberg, 

2008; Nordborg, 2014).  

 

Konsekvenser av våld i nära relation  

Våld mot kvinnor orsakar stora kostnader för samhället som inkluderar bland annat sjukvård, 

rättsväsendet, socialtjänst och kvinno- och brottsofferjourer, kriscentra för andra 

verksamheter, försäkringskassan och centrala myndigheter (Socialstyrelsen, 2006). Våld mot 

kvinnor som inte identifierats kan inom vården leda till onödiga utredningar som leder till att 

diagnosen och behandling blir fördröjd. Kvinnorna söker ofta hjälp för psykisk ohälsa, mag- 

och tarmproblem och kronisk smärta. De som blivit utsatta för fysisk och sexuellt våld kan ha 

behov av sjukvård för de synliga skadorna (Berglund & Witkowski, 2014).  

  

Enligt rapporten från BRÅ (2014) visar rapporten att 29,1 procent av kvinnor behövt uppsöka 

läkare, sjuksköterska eller tandläkare på grund av utsatthet för grovt våld (BRÅ, 2014). 

Kvinnor som är utsatta för våld i nära relation har sämre hälsa både psykiskt (Hegarty, Gunn, 
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Chondros & Small, 2004; Lövestad, Löve, Vaes & Krantz, 2017; Vos et al., 2006) och 

fysiskt. De riskerar att få posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depressioner, ångest, 

självmordstankar samt göra självmordsförsök (Bacchus, Mezey & Bewlay, 2003; Berglund & 

Witkowski, 2014; Pico-Alfonso et al., 2006). Kvinnorna har också en sämre reproduktiv hälsa 

med graviditetskomplikationer och sexuellt överförbara sjukdomar (STI) enligt Berglund och 

Witkowski (2014).  Långsiktiga fysiska konsekvenser är i vissa fall så allvarliga att det leder 

till döden för den utsatta. Detta är oftast ett resultat av en längre tids våldsutövning (NCK, 

i.d). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar vid våld i nära relation 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar vad gällande att upptäcka och identifiera våld mot 

kvinnor samt ge ett adekvat psykosocialt och medicinskt omhändertagande (Berglund & 

Witkowski, 2014). 

 

I socialstyrelsens (2014) föreskrift och allmänna råd om våld i nära relation står det att 

vårdgivaren bör se till att personal inom hälso- och sjukvård har kunskap om våld i nära 

relation för att kunna ge god vård och omsätta dessa i praktiken. Vid misstanke om våld ska 

sjuksköterskan fråga den våldsutsatta i enrum om våld föreligger. Sjuksköterskan ska ta reda 

på om barn finns i den familj där våld misstänks förekomma, om det finns barn ska en 

anmälan göras till socialtjänsten enligt SOSFS (2001:453). Det är viktigt att sjuksköterskan 

tar reda på vilken typ av vård den våldsutsatta kvinnan behöver. Sjuksköterskan ska också 

informera om att hjälp och stöd finns att få av hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Landstinget i Uppsala län har en handlingsplan för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor, 

se bilaga 3 (Witkowski & Heimer, 2015.) Enligt bilaga 3, ska kvinnan erbjudas kontakt med 

kvinnofridsmottagningen om våld föreligger. Om vård eller behandling behövs ska det ges 

vid relevant enhet för skadan (Witkowski & Heimer, 2015). 

  

Berglund och Witkowski (2014) skriver att sjuksköterskan måste ha beredskap och en 

handlingsplan innan frågor om våld i nära relation ställs. Att göra en bedömning av behovet 

av utredning samt behandling vid våld i nära relation bör tillgodoses. När detta är gjort ska 

sjuksköterskan ta reda på vilken hjälp den våldsutsatta kvinnan behöver och vill ha. Det bör 

finnas handlingsprogram lättillgängligt på enheten för att personal ska veta hur de ska agera 
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då kvinnan berättar om våldsutsatthet. Var den våldsutsatta kvinnan kan hänvisas ska också 

framgå beroende på vilka medicinska insatser som behövs.  Psykosocialt stöd bör också 

erbjudas, som exempelvis kris- och stödsamtal för att utveckla och stärka kvinnans 

självkänsla samt nätverk. Det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten om hälso- och 

sjukvårdens uppgift för att veta vilka avgränsningar som gäller och vilken vård som kan ges. 

Våld i nära relation kräver många gånger insatser från flera olika myndigheter och 

organisationer, vilket ställer krav på samverkan. Kvinnofridslinjen, den nationella 

stödtelefonen, kan kontaktas vid behov för en diskussion om hur ett ärende bäst kan hanteras 

(Berglund & Witkowski, 2014). 

 

Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder 

Enligt Wendt och Enander (2013) som undersökt kvinnors erfarenheter av bemötande inom 

hälso-och sjukvården framkom det att kvinnorna hade olika upplevelser av bemötande som 

var negativ eller positiv. De negativa upplevelserna fick kvinnorna att känna sig övergivna 

genom att sjuksköterskorna utelämnade åtgärder, vilket orsakade besvikelse och försvårar 

dialogen. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskor uppmärksammade våldet utan att vidta 

åtgärder, de förbisåg våldet, de lämnade inte tillräcklig med information, lyssnade inte, de 

undervärderade problemen, höll inte löften och lämnade kvinnan att klara sig själv. 

Kvinnorna upplevde också att sjuksköterskorna hade ett arrogant och kränkande beteende, att 

de hade tidsbrist, att de var ofokuserade, otydlig i sin kommunikation och att de bröt mot 

sekretessen (Wendt & Enander, 2013). Kvinnornas positiva upplevelse var att de kände sig 

stöttade av sjuksköterskorna genom att sjuksköterskorna var lättillgängliga, gav stöd 

angående praktiska saker och kvinnans situation. Kvinnorna upplevde också att 

sjuksköterskorna förmedlade kunskap om våld i nära relation och vad som händer efter 

polisanmälan. Kvinnorna tyckte också att sjuksköterskorna visade medkänsla, var 

beskyddande, stärkte kvinnornas självkänsla, visade omsorg och underlättade dialogen mellan 

dem (Wendt & Enander, 2013).  

  

I Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014) studie framkom det att kvinnor som utsatts 

för våld i nära relation upplevde känslan av att inte bli respekterade eller tagna på allvar, de 

kände sig förrådda samt att de hade en dålig relation med sjuksköterskorna (Pratt-Eriksson et 

al., 2014). Kvinnorna upplevde brist på empati, stöd och omsorg av sjuksköterskor och att de 

upplevde att sjuksköterskorna inte brydde sig om våldet (Pratt-Eriksson et al, 2014; 
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Reisenhofer & Seibold, 2013). Dessa upplevelser orsakade lidande, besvikelse och 

förskräckelse hos kvinnorna (Pratt-Eriksson et al., 2014).  

  

En annan studie av Nemoto, Rodriguez och Mkandawire-Valhmu (2008) undersöktes 

japanska våldsutsatta kvinnors erfarenheter och uppfattningar av god vård. Studien kom fram 

till tre kategorier. Dessa tre kategorier var förståelse och empati, professionellt 

omhändertagande, flexibelt vårdsystem och hjälp. I kategorin om förståelse och empati 

uppgav kvinnorna att goda relationer och kommunikation var viktigt i mötet med 

sjuksköterskan som underlättade och gav kvinnorna stöd. Kvinnorna beskrev att ett 

professionellt omhändertagande av deras situation var att få vägledning, olika typer av stöd 

och rådgivning/gruppmöten. Det flexibla vårdsystemet innebar att sjuksköterskorna följde 

upp de våldsutsatta kvinnorna via telefonsamtal eller hembesök för att samtala om sin 

situation (Nemoto et al., 2008). 

  

Enligt Webster, Startigos och Grimes (2001) amerikanska studie framgår det att 98% av 

kvinnorna som gjorde sitt första graviditetsbesök upplevde att det var bra att få frågor om 

våldsutsatthet (Webster et al., 2001). I den kanadensiska studien av Hurley och medarbetare 

(2005) där de frågade ca 500 kvinnor på akutmottagningen om vad de tyckte om att fråga alla 

kvinnor om våldsutsatthet, ansåg 86% att det var befogat och lämpligt. Det var 10% av 

kvinnorna som ansåg att det var olämpligt och 4% ville inte ta ställning i frågan (Hurley et 

al., 2005). I Stenson, Saarinen och Heimer (2001) studie uttryckte 3% av kvinnorna det som 

oacceptabelt och störande att ämnet togs upp i möte med barnmorska eller läkare vid prenatal 

vård.  

 

Teoretisk utgångspunkt - livskraft och livshållning 

Livskraft kan beskrivas som hälsans kärnsubstans, vilket kan beskrivas som styrka, energi, 

viljestyrka och uthållighet samt som en inneboende hälsopotential och en central hälsoresurs.  

Att ha en känsla av värdighet, självrespekt och att bli bekräftat av en annan stärker 

livsglädjen och livskraften. Livskraften ser olika ut för alla människor. Faktorer som kan 

främja livskraften hos människor kan vara olika former av relationer, att känna sig behövd, 

egna resurser som fysisk funktionsförmåga, hälsa, psykiska resurser och att ha en tro. Det 

finns även andra källor som stärker livskraften genom känslan av välbefinnande, trygghet och 

autonomi såsom tillgång till ekonomiska resurser, ett eget boende och ett arbete (Fagerström, 

2012). 
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Fagerström (2012) beskriver att livshållning är ett brett begrepp som är outforskat. Begrepp 

som är närliggande är emotionell vitalitet, emotionellt välbefinnande och optimism. Dessa 

begrepp uttrycks som positiva känslor. Ett positivt tänkande till livet generellt har goda 

effekter på människans prestationer och anpassningsförmåga och som främjar tillfrisknande 

och behov av vård vid ohälsa och sjukdomstillstånd. En positiv livshållning bidrar till 

kontrollen över sitt liv och att kunna hantera svåra livssituationer och känslor (Fagerström, 

2012). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor skapar en god relation till patienten för att patienten ska 

uppnå känslan av autonomi, tillit, trygghet och mod. Vid svåra livssituationer, ohälsa och 

sjukdom behöver sjuksköterskor stödja och stärka faktorer som driver personens livskraft och 

livshållning, vilket är sjuksköterskans uppgift att ta reda på. Det är också viktigt att bekräfta 

det som är svårt och samtidigt ge hopp i den svåra situationen och att erbjuda hjälp skriver 

Fagerström (2012). 

 

Problemformulering 

Studier visar att våldsutsatta kvinnor upplever att sjuksköterskor har brist på tid, empati, stöd, 

omsorg, har ett arrogant bemötande samt uppmärksammar våld utan att vidta åtgärder. 

Konsekvenserna för de våldsutsatta kvinnorna gällande livskraft och livshållning kan 

medföra fysisk och psykisk ohälsa samt svårigheter att hantera sin livssituation. Våld i nära 

relation orsakar stora kostnader för samhället. Det är hälso- och sjukvårdens ansvar att 

upptäcka, identifiera och ge ett adekvat omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Enligt 

Socialstyrelsens (2014) föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relation bör personal 

inom hälso- och sjukvård ha kunskap om våld i nära relation och omsätta dessa i praktiken 

för att kunna ge en god vård. En litteraturstudie kan ge ökad kunskap för sjuksköterskor i 

mötet med den våldsutsatta kvinnan. Det skulle kunna leda till en bättre omvårdnad för de 

våldsutsatta kvinnorna som därmed skulle kunna ge ökad livskraft och livshållning. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hindrande respektive underlättande 

faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation. 
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Frågeställningar 

• Vilka faktorer upplever sjuksköterskor som hindrande för att utföra 

omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation? 

• Vilka faktorer upplever sjuksköterskor som underlättande för att utföra 

omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation? 

METOD 

Design 

Studiens design är en litteraturstudie. 

Sökstrategi 

Datainsamlingen gjordes genom litteratursökning i databaserna Pubmed, PsycINFO och 

CINAHL då dessa databaser har fokus på omvårdnad. Sökningar gjordes på sökorden: 

battered women, intimate partner violence, experience, nursing care, nurses (se tabell 1 

bilaga 1). Kvalitativa studier används för att få förståelse av sjuksköterskans upplevelser av 

att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation 

(Forsberg & Wengström, 2016).  

  

Inklusionskriterier var våldsutsatta kvinnor i nära relation som är över 18 år, kvalitativa 

vetenskapliga originalpublikationer som var publicerade de tio senaste åren som undersökte 

sjuksköterskors upplevelser/perspektiv. Andra inklusionskriterier var att artiklarna var på 

engelska och att det var fri tillgång till Uppsala universitets prenumerationer på databaserna. 

De valda artiklarna som inkluderades bedömdes vara av medelhög och hög kvalitet. 

Exklusionskriterier var artiklar utan etiskt godkännande och kvantitativa studier.  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Samtliga artiklar som inkluderas kvalitetsgranskades enligt bilaga 2 för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik- patientupplevelser (Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering [SBU], 2014). Granskningsmallen saknade poängsättning vilket 

kompletterades med kvalitétsbedömingen i enlighet med Willman, Bahtsevani, Nilsson och 

Sandström (2016) förutbestämda kriterier för vetenskaplig kvalitet för studier med kvalitativ 

metod. Bedömning av vetenskaplig kvalitet av valda artiklar redovisas i tabell 2 där en 
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sammanställning av valda artiklar framgår, se bilaga 4. Under kvalitetsgranskningen 

bedömdes åtta artiklar vara av hög kvalité och tre artiklar av medelhög kvalité. 

  

Resultatanalys 

Val av artiklar gjordes genom att läsa titlarna för att se om de var relevanta för att besvara 

frågeställningen i denna studie.  Därefter valdes artiklarna genom läsning av abstract för att få 

en överblick om de besvarar syftet med denna studie. I enlighet med Willman och 

medarbetare (2016) gjordes en tabell av de valda artiklarna för att sammanställa varje artikels 

syfte, forskningsdesign, resultat och vetenskaplig kvalité, se tabell 2, bilaga 4. Detta gjordes 

för att få en översikt av de valda artiklarna och jämförelser av likheter och skillnader kunde 

göras för att kunna tolka artiklarna (Willman et al., 2016). I enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016) kodades och delades resultaten av artiklarna in i olika kategorier. Alla 

koder platsade under de olika kategorierna. En analys utfördes av hur olika koder stämde 

överens eller skilde sig för att kunna komma fram till olika kategorier och en slutsats 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

I studien presenteras alla resultat även om de inte stödjer forskarens egen åsikt. Artiklarna 

valdes utifrån att etiska överväganden var gjorda och att deltagarna var anonyma och inte 

kom till skada. Alla studier som var relevanta för inklusionskriterierna presenteras. Studien 

följde de riktlinjer som innehåller god medicinsk forskning, där fusk och ohederlighet inte 

förekommer, exempel på detta är ingen förekomst av stöld eller plagiat, fabricering av data 

samt hypoteser och metoder utan angiven källa (Forsberg & Wengström, 2016). Enligt 

CODEX (2016) är det forskarens egna etiska ansvar att forskningen är av god kvalité och 

moralisk acceptabel.  

RESULTAT 

Studien beskriver sjuksköterskors upplevelser av hindrande och underlättande faktorer för att 

kunna utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation, ur ett 

globalt perspektiv. De elva utvalda vetenskapliga originalpublikationerna är kvalitativa med 

intervjustudier. Under kvalitetsgranskningen bedömdes åtta artiklar vara av hög kvalité och 

tre artiklar av medelhög kvalité, se bilaga 4 tabell 2 där en sammanställning av valda 

artiklarna framgår. Utifrån resultatanalysen av artiklarna framkom fyra kategorier och två 

underkategorier, se tabell 3. Kategorierna nämns under huvudrubrikerna hindrande faktorer 
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för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära relation och 

underlättande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta kvinnor i 

nära relation. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Kunskapsnivå bland sjuksköterskorna  

Arbetsmiljö och organisation Arbetsbelastning och tid 

Samverkan och vårdsystemet 

Samhällets inverkan  

Sjuksköterskornas egna känslor och antaganden  

 

Hindrande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta 

kvinnor i nära relation  

Kunskapsnivå bland sjuksköterskor 

Ett av hindren sjuksköterskorna upplevde vid identifiering av våld i nära relation var att de 

saknade kunskap (Al-Natour, Qandil & Gillepie, 2016; Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; 

Robinson, 2009; Sundborg, Törnqvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015). Vad 

sjuksköterskorna upplevde som brist på kunskap var att inte veta hur de skulle gå tillväga för 

att identifiera våld i nära relation samt vilka omvårdnadsåtgärder som kan genomföras 

(Guruge, 2012; Robinson, 2009; Sundborg et al., 2015). Vissa sjuksköterskor upplevde att de 

saknade kunskap om hur de ska kommunicera med de våldsutsatta kvinnorna, vilket gjorde 

att sjuksköterskorna undvek att identifiera våld i nära relation (Al-Natour et al., 2016). Ett 

annat hinder som sjuksköterskorna upplevde som brist på kunskap var att de inte hade 

erfarenhet om våld i nära relation (Goicolea et al., 2017). En del sjuksköterskor upplevde att 

de inte hade tillräckligt med kunskap om våld i nära relation samt vilka hälsokonsekvenser 

det har för de våldsutsatta kvinnorna (Guruge, 2012). En annan kunskap sjuksköterskorna 

saknade var att de inte visste vilka kvinnor de skulle identifiera/fråga om våldsutsatthet samt 

vilka riktlinjer som fanns och hur riktlinjerna skulle användas (Robinson, 2009). En annan 

hindrande faktor sjuksköterskorna upplevde angående frågor om våldsutsatthet var att de inte 

visste hur de skulle hantera svaret de fick av de våldsutsatta kvinnorna (Robinson, 2009). 

Vissa sjuksköterskor saknade kännedom om deras arbetsuppgifter gällande våld i nära 
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relation (Al-Natour et al., 2016; Sundborg et al., 2015) och vad som var deras ansvarsområde 

gällande omvårdnadsåtgärder av kvinnor som lever i våld i nära relation (Cortes, Padoin, 

Vieira & Arboit, 2015; Sundborg et al., 2015). Ytterligare ett hinder som sjuksköterskorna 

upplevde var att de saknade utbildning om våld i nära relation samt brist på riktlinjer 

angående den psykiska hälsan. Detta gjorde att sjuksköterskorna tenderar att endast fokusera 

på de fysiska skadorna (Guruge, 2012). 

 

Arbetsmiljö och organisation 

Arbetsbelastning och tid 

Många sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var ett hinder för att vidta omvårdnadsåtgärder 

hos kvinnor som utsätts för våld i när relation (Brykczynski et al., 2011; Cortes et al., 2015; 

Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 2009; Sundborg et al., 2015; Williams et al., 

2016; Yamada & Kati, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid för 

att ställa frågor om våldsutsatthet samt vidta omvårdnadsåtgärder på grund av att de hade 

flera planerade besök inom en specifik tidsram (Brykczynski et al., 2011; Guruge, 2012; 

Sundborg et al., 2015). Många sjuksköterskor upplevde även hög arbetsbelastning på sin 

arbetsplats, vilket gjorde att sjuksköterskorna prioriterade andra arbetsuppgifter (Brykczynski 

et al., 2011; Cortes et al., 2015; Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 2009; 

Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016; Yamada & Kati, 2015). 

  

Samverkan och vårdsystemet 

En del sjuksköterskor upplevde bristande stöd av verksamheten (Goicolea et al., 2017; 

Laisser et al., 2008; Yamada & Kati, 2015). De ansåg att verksamhetschefen inte erbjöd 

utbildningar om våld i när relation trots att sjuksköterskorna efterfrågade det (Goicolea et al., 

2017). Vissa sjuksköterskor upplevde bristande samverkan mellan kollegorna (Goicolea et 

al., 2017; Guruge, 2012; Yamada & Kati, 2015). En av anledningarna var hierarkin mellan de 

yrkesverksamma i vården vilket gjorde att de inte fick tillräckligt med stöd (Goicolea et al., 

2017; Guruge, 2012). Sjuksköterskor menar att de har låg status i sjukhushierarkrin och 

känner sig kontrollerade av andra yrkeskategorier och kunde därför inte fatta egna beslut 

gällande omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor (Guruge, 2012). Orsaken till en annan 

bristande samverkan var att sjukhusledningen uppfattades som ointresserade av att förbättra 

vården av kvinnor som lever i våld i nära relation samt förbättra kommunikationen och 

samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna inom vården och samhället (Guruge, 2012). 

Sjuksköterskor från Tanzania ansåg att det ibland kan finnas misstanke om mutor bland 
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personalen om en sjuksköterska tillbringade mer tid med en våldsutsatt kvinna, vilket bidrog 

till att sjuksköterskorna undvek att omhänderta de våldsutsatta kvinnorna (Laisser et al., 

2008). När den våldsutsatta kvinnans partner var med vid sjukhusbesöken upplevde 

sjuksköterskorna att det hindrade dem att fråga om våld i nära relation och att vidta 

omvårdnadsåtgärder (Robinson, 2009; Williams et al., 2016). 

  

Samhällets inverkan 

I vissa samhällen förekom kulturella hinder som påverkade sjuksköterskors sätt att arbeta. 

Sjuksköterskorna menade att i vissa kulturer anses hustrumisshandel vara acceptabelt, vilket 

gjorde det svårt för sjuksköterskor att fråga om våld i nära relation och vidta 

omvårdnadsåtgärder (Al-Natour et al., 2016; Laisser et al., 2008; Williams et al., 2016). I 

vissa samhällen ansågs kvinnornas roll vara i en underordnad position och det innebar att 

sjuksköterskorna upplevde brist av stöd från samhället (Laisser et al., 2008). Kvinnor i dessa 

samhällen hade svårt att avslöja och prata om deras våldsutsatthet eftersom kulturen i 

samhället hindrar det. Kvinnan förväntades vara tyst om våld förelåg för att skydda henne och 

familjens värdighet och rykte. Därför upplevde sjuksköterskorna det som ett hinder att ta upp 

frågan och våld samt att kunna genomföra omvårdnadsåtgärder (Al-Natour et al., 2016; 

Laisser et al., 2008). En del sjuksköterskor upplevde språkbarriärer, vilket försvårar 

kommunikationen mellan kvinnan och sjuksköterskan. Detta medförde svårigheter för 

sjuksköterskan att samtala om våld i nära relation och att hjälpa dessa kvinnor (Guruge, 

2012).  

  

Sjuksköterskors egna känslor och antaganden 

Det som hindrade sjuksköterskorna att fråga kvinnor om våldsutsatthet och genomföra 

omvårdnadsåtgärder kunde bero på sjuksköterskornas egna känslor (Sundborg et al., 2015; Van 

det Wath et al., 2016; Williams et al., 2016). De känslor som framkom hos sjuksköterskorna 

var att de själva var rädda över att bli för känslomässiga och oroliga (Sundborg et al., 2015). 

De upplevde det för känslomässigt att ta itu med och att sjuksköterskorna inte visste hur de 

skulle reagera (Van det Wath et al., 2016) samt sjuksköterskornas personliga känslor och 

föreställningar om våld i nära relation (Williams et al., 2016). Några sjuksköterskor talade om 

rädsla över att göra bort sig om dem tog upp frågan om våld (Sundborg et al., 2015). I Laisser 

och medarbetare (2008) studie framkom det att sjuksköterskor undvek att samtala om våld med 

våldsutsatta kvinnor på grund av sjuksköterskans egen säkerhet och rädsla för att själva komma 

till skada av männen som utövar våld mot kvinnorna. 
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Vissa sjuksköterskor upplevde en rädsla för att bryta upp en god relation med patienten och 

undvek därför att fråga om våldsutsatthet (Goicolea et al., 2017; Williams et al., 2016)     

En del hindrande faktorer för att vidta omvårdnadsåtgärder grundade sig i sjuksköterskans 

personliga antaganden av våld i nära relation. Vissa sjuksköterskor ansåg att våld i nära 

relation är ett socialt problem och inte ett hälsoproblem (Robinson, 2009; Yamada & Kati, 

2015). Manliga sjuksköterskor upplevde att det var svårare att ta upp frågor om våld i nära 

relation, då de antog att kvinnliga sjuksköterskor har lättare att prata med andra kvinnor (Al-

Natour et al., 2016; Robinson, 2009). Några sjuksköterskor berättade att de trodde att kvinnan 

inte skulle återvända till kliniken om de tog upp frågan om våld (Williams et al., 2016). 

Somliga sjuksköterskor nämnde att de var osäkra på vad kvinnorna hade för synsätt angående 

våld i nära relation och upplevde därför svårigheter att ta upp frågan om våld med kvinnan 

(Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016). Andra antaganden som sjuksköterskorna 

nämnde som hinder för identifiering av våldsutsatta kvinnor var att kvinnan inte skulle berätta 

om sin våldsutsatthet för sjuksköterskan (Robinson, 2009). Sjuksköterskan trodde att 

kvinnorna inte skulle lyssna på hens rekommendationer samt att kvinnan skulle gå tillbaka till 

sin man efter mötet med sjuksköterskan (Robinson, 2009). 

  

Underlättande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder i mötet med våldsutsatta 

kvinnor i nära relation 

Kunskapsnivå bland sjuksköterskor 

De underlättande faktorerna sjuksköterskorna nämnde för att kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder var att ha kunskap och erfarenhet om våld i nära relation (Brykczynski, 

Crane, Medina & Pedraza, 2011; Williams, Halstead, Salani & Koermer, 2016). 

Sjuksköterskorna ansåg att kunskap innebar att veta hur de kunde identifiera våld, att de 

ställde frågor om våld i nära relation rutinmässigt, att de hade lämpliga frågeformulär samt 

visste vilka resurser som fanns att tillgå (Williams et al., 2016). Andra främjande faktorer för 

kunskap var att sjuksköterskorna visste hur och när frågor om våld i nära relation skulle 

ställas. Samt att sjuksköterskorna var observanta på tydliga tecken som kan förekomma vid 

våld i nära relation såsom blåmärken och/eller låg självkänsla hos patienterna (Brykczynski et 

al., 2011; Sundborg et al., 2015). Sjuksköterskorna ansåg att utbildning i våld i nära relation 

hade underlättat mötet med den våldsutsatta kvinnan (Laisser, Lugina, Lindmark, Nyström, 

Emmelin, 2008; Williams et al., 2016). En annan underlättande faktor var att 



 

13 
 

sjuksköterskor kände till att våld mot kvinnor i nära relation förekommer överallt och inte 

bara i vissa kulturer (Brykczynski et al., 2011). 

 

Arbetsmiljö och organisation  

Arbetsbelastning och tid 

Sjuksköterskorna menade att det hade underlättat att fråga om våld i nära relation och vidta 

omvårdnadsåtgärder om de hade haft mer tid vid patientmöten (Goicolea et al., 2017; 

Williams et al., 2016) samt om de hade haft ökad personalstyrka (Laisser et al., 2008). 

 

Samverkan och vårdsystemet 

Underlättande faktorer sjuksköterskorna upplevde för att kunna genomföra 

omvårdnadsåtgärder var att de hade en öppen dialog med sina kollegor och kunde dela med 

sig av sina egna erfarenheter och upplevelser från fall där våld i nära relation förekommit 

(Brykczynski et al., 2011; Sundborg et al., 2015; Van det Wath, Van Wyk & Van Rensburg, 

2016). Andra främjande faktorer var att de hade god samverkan med andra instanser och 

kännedom om hur de skulle hänvisa vidare till dessa instanser (Cortes et al., 2015; Sundborg 

et al., 2015; Williams et al., 2016). Sjuksköterskorna ansåg att mötet med de våldsutsatta 

kvinnorna underlättades när sjuksköterskan och kvinnan fick tala ensamma i enskilt 

arbetsrum och att de då kunde identifiera/fråga om våldsutsatthet och utföra 

omvårdnadsåtgärder (Laisser et al., 2008; Williams et al., 2016). 

 

Samhällets inverkan 

Sjuksköterskor ansåg att förebyggande insatser i dessa samhällen där mäns våld mot kvinnor i 

nära relation anses vara mer acceptabel, skulle behöva mer utbildning i skolorna och 

uppmärksamma våldet mer i samhället genom exempelvis affischer och broschyrer (Laisser 

et al., 2008; Williams et al., 2016). En främjande faktor som sjuksköterskor upplevde var att 

ha en oberoende tolk vid möten där språkbarriärer kunde förekomma och inte en tolkande 

familjemedlem, för att den våldsutsatta kvinnan skulle ha lättare att samtala om våldet 

(Brykczynski et al., 2011). 

 

Sjuksköterskors egna känslor och antaganden 

Några sjuksköterskor ansåg att en underlättande faktor skulle kunna vara att de blockerar sina 

känslor för att kunna hantera mötet med den våldsutsatta kvinnan (Van det Wath et al., 

2016).   
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Många sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att skapa en god atmosfär/relation och 

förtroende till patienterna för att underlätta identifiering av våld och vidta 

omvårdnadsåtgärder (Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016; Sundborg et al., 2015). 

För att skapa en god relation till patienterna kunde sjuksköterskan prata, lyssna och ge stöd 

(Brykczynski et al., 2011; Cortes et al., 2015; Williams et al., 2016). Andra främjande 

faktorer som sjuksköterskorna ansåg var att de kunde vara känslomässigt närvarande och 

lättillgängliga för patienterna (Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016). Enligt 

Brykczynski och medarbetare (2011) upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att 

förstärka den våldsutsatta kvinnan genom att förmedla hopp i hennes situation och att inte 

vara dömande (Brykczynski et al., 2011). Några sjuksköterskor nämnde att personcentrerad 

omvårdnad underlättar upptäckt av våld i nära relation (Goicolea et al., 2017). 

DISKUSSION  

Fyra kategorier framkom efter analys av artiklar: kunskapsnivå bland sjuksköterskorna, 

arbetsmiljö och organisation, samhällets inverkan, sjuksköterskornas egna känslor och 

antaganden. I möte med våldsutsatta kvinnor i nära relation upplevde sjuksköterskor både 

hindrande och underlättande faktorer för att utföra omvårdnadsåtgärder, vilket beskrivs i 

resultatets huvudrubriker. Hindrande faktorer var brist på kunskap, hög arbetsbelastning, 

tidsbrist och brist på stöd från verksamheten. Partner närvaro, kulturen i samhället, 

språkbarriärer, egna känslor och antaganden upplevdes också som hindrande faktorer. 

Underlättande faktorer var utbildning, kunskap, erfarenhet, tid, ökad personaltäthet, stöd från 

kollegor, god samverkan med andra instanser. Andra underlättande faktorer var att mötet sker 

i enrum, mer uppmärksamhet i samhället och utbildning i skolor, använda oberoende tolk vid 

språkbarriärer, skapa en god relation till kvinnan, reglera och hantera känslor. 

 

Resultatdiskussion 

Kunskapsnivå bland sjuksköterskorna 

Många sjuksköterskor upplevde brist på kunskap, vilket de ansåg var ett hinder för att 

identifiera våld i nära relation samt genomföra omvårdnadsåtgärder (Al-Natour et al., 2016; 

Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 2009; Sundborg et al., 2015). 

Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle gå tillväga för att identifiera våld (Guruge, 2012; 

Robinson, 2009; Sundborg et al., 2015), saknade kännedom om deras arbetsuppgifter (Al-

Natour et al., 2016; Sundborg et al., 2015) samt vilket ansvarsområde de har gällande våld i 
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nära relation (Cortes et al., 2015; Sundborg et al., 2015). I Wendt och Enander (2013) studie 

där de undersökte våldsutsatta kvinnors erfarenhet av bemötande från hälso- och 

sjukvårdspersonal, framkom det att kvinnorna upplevde bland annat att sjuksköterskorna 

uppmärksammade våldet utan att vidta omvårdnadsåtgärder, förbisåg våldet, lämnade inte 

tillräckligt med information och undervärderade problemen (Wendt och Enander, 2013). Det 

framkom även i andra studier att våldsutsatta kvinnor upplevde brist på stöd, omsorg och 

engagemang från sjuksköterskorna (Pratt-Eriksson et al, 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013). 

Både sjuksköterskornas och de våldsutsatta kvinnornas upplevelser kan relateras till brist på 

kunskap hos sjuksköterskorna, vilket leder till att omvårdnadsåtgärder uteblir. I enlighet med 

Fagerström (2012) kan det hindra sjuksköterskor att utgå från livskraft och livshållning där 

sjuksköterskor beaktar stärkande och stödjande faktorer som kan öka kvinnans livskraft och 

livshållning vid svåra livssituationer. 

  

De underlättande faktorerna som sjuksköterskorna upplevde vid identifiering av 

våldsutsatthet och vid genomförandet av omvårdnadsåtgärder var att ha kunskap, erfarenhet 

(Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016) och utbildning (Laisser et al., 2008; 

Williams et al., 2016) om våld i nära relation. Sjuksköterskorna menade att det som 

inkluderade kunskap var att de visste hur och när frågor om våld i nära relation skulle ställas 

samt att sjuksköterskorna observerade tydliga tecken som kan förekomma vid våld i nära 

relation (Brykczynski et al., 2011; Sundborg et al., 2015) samt veta vilka resurser som finns 

att tillgå (Williams et al., 2016). Personal inom hälso- och sjukvård bör ha kunskap om våld i 

nära relation för att kunna ge god vård och omsätta dessa i praktiken. Sjuksköterskan bör 

också informera om att hjälp och stöd finns att få av hälso- och sjukvård, socialtjänst och 

frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2014; Berglund & Witkowski, 2014). I Stinson och 

Robinson (2006) litteraturstudie framkom det att utbildning om våld i nära relation historiskt 

inte har inkluderats i sjuksköterskeutbildningens läroplaner (Stinson & Robinson, 2006). 

Enligt Beccaria och medarbetare (2013) studie framkom det att sjuksköterskestudenter inte 

var säkra på sjuksköterskans ansvarsområde vid våld i nära relation. Sjuksköterske- 

studenterna betonade att de behövde mer information och utbildning om detta på grund av att 

de kände sig osäkra att hantera detta i praktiken (Beccaria et al., 2013). Enligt Schoening, 

Greenwood, McNichols, Heermann och Agrawal (2004) studie ökar sjuksköterskors kunskap 

efter att ha deltagit i utbildning om våld i nära relation. Sjuksköterskor bör därför erbjudas 

lämpliga utbildningsprogram beroende på om de tidigare har utbildning om våld i nära 

relation eller om de saknar utbildning (Schoening et al., 2004). 
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Arbetsmiljö och organisation 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde tidsbrist och hög arbetsbelastning på sin arbetsplats 

(Brykczynski et al., 2011; Cortes et al., 2015; Goicolea et al., 2017; Guruge, 2012; Robinson, 

2009; Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016; Yamada & Kati, 2015) vilket hindrade 

dem från att identifiera och utföra omvårdnadsåtgärder hos kvinnor som blivit utsatta för våld 

i nära relation. Enligt Wendt och Enander (2013) upplevde även de våldsutsatta kvinnorna att 

sjuksköterskorna är upptagna med andra arbetsuppgifter (Wendt & Enander, 2013). 

Sjuksköterskans ansvar är att identifiera våld i nära relation och ge ett adekvat 

omhändertagande (Berglund & Witkowski, 2014). Om sjuksköterskan hade mer tid vid 

patientmöten (Goicolea et al., 2017; Williams et al., 2016) samt ökad personalstyrka (Laisser 

et al., 2008) hade det underlättat att identifiera våld i nära relation och vidta 

omvårdnadsåtgärder. Utifrån sjuksköterskornas och patienternas upplevelser av tidsbrist är 

det av stor vikt att verksamheterna organiserar arbetsfördelningen mellan de olika 

arbetskategorierna för att tydliggöra arbetsuppgifter. Verksamheterna bör ha fastställda 

rutiner på vilka arbetsuppgifter som ingår vid våld i nära relation. Då många sjuksköterskor 

även upplevde hög arbetsbelastning är ett annat förslag att arbetsgivaren bör se över 

bemanningen.  

  

När de våldsutsatta kvinnorna hade partnern närvarande vid besöken hos sjuksköterskorna 

hindrade det sjuksköterskorna att fråga kvinnan om våldsutsatthet samt vidta 

omvårdnadsåtgärder (Robinson, 2009; Williams et al., 2016). De våldsutsatta kvinnorna 

upplevde också att en närvarande partner var ett hinder för att kunna berätta om våldet 

(Chang et al., 2015). Nordborg (2014) skriver att i normaliseringsprocessen är mannens 

kontroll över kvinnan ett vanligt inslag. Det kan vara en viktig kännedom för att underlätta 

sjuksköterskans arbete i möten med kvinnan när hon har sin partner närvarande. Det kan vara 

av stor vikt att sjuksköterskan och kvinnan samtalar enskilt och att mannen får lämna rummet 

en stund för att kvinnan ska få möjlighet att berätta om sin situation. Sjuksköterskan kan då 

också få en möjlighet att erbjuda hjälp och stöd. 

Samhällets inverkan 

Johnsson-Lahman (2014) nämner att i samhällen där våldsförövaren inte ställs inför rätta och 

där kvinnors rättigheter är mer omstridd är våld mot kvinnor mer omfattande (Johnsson-

Lahman, 2014). Sjuksköterskor från samhällen i Jordanien, Tanzania och USA upplevde att 

det är svårt att fråga kvinnor om våld i nära relation och vidta omvårdnadsåtgärder i vissa 

kulturer då hustrumisshandeln anses vara acceptabelt (Al-Natour et al., 2016; Laisser et al., 
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2008; Williams et al., 2016). Våld mot kvinnor förekommer i alla länder, samhällsklasser och 

religioner (Johnsson-Lahman, 2014), vilket sjuksköterskor ansåg var en underlättande faktor 

att ha kännedom om då våld i nära relation inte enbart förekommer i vissa kulturer 

(Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskor som har fördomar gällande vilka våldsoffren är, 

kan med denna kännedom utesluta sina förutfattade meningar och skulle därmed kunna 

identifiera fler fall av kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. 

Sjuksköterskornas egna känslor och antaganden 

Många sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att skapa en god atmosfär/relation och 

förtroende till patienterna för att underlätta identifiering av våld och vidta 

omvårdnadsåtgärder (Brykczynski et al., 2011; Williams et al., 2016; Sundborg et al., 2015). 

En god relation upplevde sjuksköterskorna när de pratade, lyssnade och gav stöd till 

kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; Cortes et al., 2015; Williams et al., 2016). Våldsutsatta 

kvinnors upplevelse av god relation och kommunikation var viktigt i mötet med 

sjuksköterskan som underlättade och gav kvinnorna stöd. Kvinnorna beskrev att ett adekvat 

omhändertagande av deras situation var att känna trygghet, få vägledning, stöd och 

rådgivning (Chang et al., 2015; Nemoto et al., 2008). Sjuksköterskornas och de våldsutsatta 

kvinnornas upplevelse av en god relation överensstämmer med de vårdvetenskapliga 

begreppen livskraft och livshållning. Enligt Fagerström (2012) är det viktigt att 

sjuksköterskor skapar en god relation till den våldsutsatta kvinnan för att kvinnan ska kunna 

uppnå känslan av trygghet, tillit, autonomi och mod. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

bekräftar det som är svårt och samtidigt ger hopp i den svåra situationen och att erbjuda hjälp. 

Att ha en känsla av värdighet, självrespekt och att bli bekräftad av sjuksköterskan kan stärka 

kvinnans livskraft och livshållning (Fagerström, 2012).  

  

Sjuksköterskans egna antaganden om att våld i nära relation var ett socialt problem och inget 

hälsoproblem hindrade dem från att identifiera och omhänderta dessa våldsutsatta kvinnor. 

Manliga sjuksköterskor upplevde att det var svårt att ta upp frågor om våld i nära relation då 

de antog att kvinnor har lättare att prata med andra kvinnor (Al-Natour et al., 2016; Robinson, 

2009). Några sjuksköterskor trodde att kvinnan inte skulle återvända till kliniken om de tog 

upp frågan om våld (Williams et al., 2016). Andra sjuksköterskor var osäkra på vad 

kvinnorna hade för synsätt angående våld i nära relation och upplevde därför svårigheter att 

ta upp frågan om våld med kvinnan (Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016). I andra 

studier framkom det att majoriteten av kvinnorna som blivit tillfrågade om våldsutsatthet på 

akutmottagningar har en positiv inställning till att bli tillfrågade (Webster et al., 2001; Hurley 
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et al., 2005). Då dessa studier som undersökt kvinnors inställning till att bli frågade om 

våldsutsatthet visade motsatsen till de studier som undersökt sjuksköterskors antaganden, är 

det därför viktigt att sjuksköterskor inte har förutfattade meningar om våld i nära relation. Om 

sjuksköterskorna utesluter sina förutfattade meningar och tar ansvar för sina arbetsuppgifter 

skulle de kunna identifiera fler fall av kvinnor som är utsatta för våld i nära relation. Det 

skulle kunna minska onödigt lidande hos dessa våldsutsatta kvinnor som kanske har ett inre 

rop på hjälp.  

 

Metoddiskussion 

Denna studies design är en litteraturstudie, där kvalitativa artiklar som innehåller intervjuer 

med sjuksköterskors upplevelser har granskats. Metoden valdes för att få en djupare 

förståelse av sjuksköterskors upplevelser. Fördelarna med en litteraturstudie är att 

sammanställa relevant forskning inom området för att få ett brett perspektiv av ämnet samt 

identifiera vad som skulle kunna bli bättre inom ämnet. Ur ett tidsperspektiv ansågs en 

litteraturstudie vara lämpligast för att kunna följa tidsplanen, då en kvalitativ metod med 

intervjuer skulle vara svårt att hinna genomföra under tio veckor. Om tidsramen hade varit 

över längre tid hade en kvalitativ studie med egna intervjuer kunna genomföras för att fånga 

svenska sjuksköterskors förståelse och upplevelser i ämnet. Då hade kanske ett annat resultat 

framkommit. En fördel med att studien är utifrån ett globaltperspektiv, är att resultatet kan 

jämföras över världen. Kontexten skiljer sig världen över vilket även visar sig i denna 

litteraturstudies resultat. Några få artiklar utmärkte sig då de utfört sina undersökningar i 

samhällen där kvinnans rättigheter inte är jämställda med mannens samt där 

kvinnomisshandel anses vara acceptabelt. Om denna litteraturstudie enbart hade inkluderat 

skandinaviska artiklar hade kanske ett annat resultat framkommit. En fördel med ett 

globaltperspektiv är att många samhällen i Sverige är mångkulturella och våld i nära relation 

förekommer överallt. Alla samhällen i världen är dock inte mångkulturella och därför kan 

denna litteraturstudie inte beskriva sjuksköterskors upplevelser av detta ämne över ett 

specifikt område, vilket kan ses som en nackdel. 

  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade inom den tio senaste åren för 

att inkludera en sådan ny forskning som möjligt. Om studien hade inkluderat artiklar som var 

äldre än tio år, hade resultatet kunnat påverkats då kunskapen inom ämnet kan ha ökat över 

tid. En annan inklusionskriterie var att ha fri tillgång till Uppsala universitets prenumerationer 

på databaser som Pubmed, CINAHL, PsycINFO då dessa har fokus på omvårdnad. De 
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inkluderade artiklarna bedömdes vara av medelhög eller hög kvalitet. Kvalitetsbedömningen 

gjordes utifrån SBUs granskningsmall för kvalitativa studier, se bilaga 2. Författarna 

upplevde kvalitetsbedömningen svår då det inte fanns exempelvis något poängsystem för att 

säkerhetsställa bedömningen av kvalitén. För att komplettera detta användes förutbestämda 

kriterier för vetenskaplig kvalitet med kvalitativ metod (Willman et al., 2016). Andra 

exklusionskriterier var artiklar utan etiskt godkännande. Alla inkluderade artiklar i denna 

studie innehåller forskningsetiska överväganden eller godkännande av en etisk kommitté och 

inga resultat har uteslutits (Forsberg & Wengström, 2016).  

  

Klinisk implikation 

Utifrån resultatet på denna studie behövs utbildning om våld i nära relationer för att 

sjuksköterskor ska få kunskap om kommunikation, identifiering och vilka 

omvårdnadsåtgärder som ska ges. Denna kunskap bör också ingå i sjuksköterskans 

grundutbildning, för att kunskapen tidigt ska kunna omsättas i praktiken. Det skulle kunna 

leda till en bättre omvårdnad för de våldsutsatta kvinnorna som därmed skulle kunna få ökad 

livskraft och livshållning. Ökad kunskap hos sjuksköterskor skulle kunna medföra minskat 

lidande och främja ohälsa för kvinnor som lever i våldsrelationer. Det skulle även kunna 

bidra till minskade kostnader för samhället. Vidare forskning om behovet av utbildning och 

kunskap om våld i nära relation hos yrkesverksamma sjuksköterskor skulle behövas eftersom 

det ingår i Socialstyrelsens (2014) föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer. 

 

Slutsats 

Flera faktorer har betydelse för vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor ger i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Upplevd kunskap, erfarenhet, tid, vårdsystem, kulturella aspekter och 

inställning påverkar vilka omvårdnadsåtgärder som ges eller inte i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Vidare forskning behövs om utbildningsbehov hos sjuksköterskor. 
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Bilaga 1.  

Tabell 1. Sökstrategi 

 

Databas Sökord Utfal
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PubMed "nursing care intimate partner violence" 557 6 

  

"nurses experiences intimate partner violence" 

47 2 

 

 

"Battered woman nursing care" 189 1 

PsycINF

O 

 

(intimate partner violence OR battered women) experiences 

(nursing care OR attitudes health personnel) 

143 1 

  

”nursing care intimate partner violence” 

257 1 

 

CINAHL 

 

"nursing care intimate partner violence" 

119 0 

  

"nurses experiences intimate partner violence" 

63 0 
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Bilaga 4. 

Tabell 2. Sammanställning av valda artiklar. 

 
Författare, 

årtal och 

ursprungsland 

Titel Syfte Forskningsdesign Resultat Vetenskaplig kvalitét 

Al-Natour, A., 

Qandil, A. & 

Gillepie, G.L.  

2016.  

Jordanien 

Nurses' roles in 

screening for 

intimate partner 

violence: a 

phenomenological 

study. 

Beskriva jordanska 

sjuksköterskors 

arbetsuppgift och 

tillämpning av screening 

av våld i nära relation. 

Kvalitativ De hinder som sjuksköterskorna upplevde var att de saknade 

kunskap och riktlinjer, att det inte var deras arbetsuppgift att 

screena för våld samt ge dessa kvinnor psykologiskt stöd. 

Andra hinder var att sjuksköterskornas egna känslor. 

 

Hög 

Brykczynski, 

K.A., Crane, P., 

Medina, C.K. & 

Pedraza, D. 

2011. 

USA 

Intimate partner 

violence: Advanced 

practice nurses 

clinical stories of 

success and 

challenge. 

Öka förståelsen för den 

kliniska metoden som 

specialistutbildade 

sjuksköterskor som 

arbetar med kvinnor och 

deras familjer som 

rapporterar att de lever 

med våld i nära relation. 

Kvalitativ Flera av sjuksköterskorna delade uppfattningen att det var 

viktigt att skapa en god relation och atmosfär där kvinnor 

kan diskutera våld öppet utan att känna att de får skulden. 

Sjuksköterskorna menar att det var viktigt att “hålla dörren 

öppen” genom att ge telefonnummer som kvinnan kan ringa 

när som helst. Sjuksköterskorna upplevde också att det var 

viktigt att sjuksköterskor har kunskap, mentorskap och 

erfarenhet samt att det fanns en öppen dialog inom 

personalen där sjuksköterskan mött en våldsutsatt kvinna. 

 

Medelhög 

Cortes, L.F., 

Padoin, S.M., 

Vieira, L.B. & 

Arboit, J.  

2015.  

Brasilien 

[Care for women 

victims of violence: 

empowering nurses 

in the pursuit of 

gender equity]. 

Studera vården av 

kvinnor som utsatts för 

våld som tillhandahålls av 

sjuksköterskor i 

räddningstjänsten och att 

analysera de metoder som 

är inriktade på kvinnors 

egenmakt och 

jämställdhet mellan 

könen. 

Kvalitativ När sjuksköterskor ger vård till kvinnor som utsatts för våld 

tenderar de att fokusera på de synliga skadorna som är 

konsekvensen av våldet. Den vård som gavs var ofta till de 

synliga skadorna, som tex administrering av läkemedel, 

kontroll av vitalparametrar/vitala tecken, undersöka sår och 

omläggning av såren. Sjuksköterskorna nämnde också 

vikten av att lyssna, prata och ge vägledning till kvinnorna. 

Sjuksköterskorna nämnde att efterfrågan på 

sjuksköterskorna är hög, vilket leder till att dialogen med 

patienterna minskar. 

 

Hög 

Goicolea, I., 

Mosquera, P., 

Primary health care 

attributes and 

Att få en översikt om vad 

de yrkesverksamma i 

Kvalitativ Sjuksköterskor inom primärvården kände att 

personcentrerad vård underlättade upptäckten av våld i nära 

Hög 
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Briones 

Vozmediano, 

E., Otero 

García, L., 

García Quinto, 

M. & Vives-

Cases, C.  

2017.  

Spanien 

responses to intimate 

partner violence in 

Spain.  

primärvården, i Spanien, 

har för uppfattningar om 

hur primärvårdens attribut 

skulle kunna påverka 

hälsorelaterade lösningar 

på våld i nära relation. 

relation, men att hälso- och sjukvårdssystemet inte 

underlättade ett sådant tillvägagångssätt på grund av att de 

yrkesverksamma upplevde bland annat för hög 

arbetsbelastning, lite feedback och svag handledning, att det 

var felfördelning av personal och materiella resurser. 

 

Guruge, S. 

2012.  

Sri Lanka 

Nurses' role in caring 

for women 

experiencing 

intimate partner 

violence in the sri 

lankan context. 

Att undersöka vad 

sjuksköterskor i Sri 

Lanka har för 

uppfattningar i sin roll att 

vårda kvinnor som 

upplevt med våld i nära 

relation. 

Kvalitativ Sjuksköterskorna ansåg att deras roll var att identifiera våld, 

vårda patientens fysiska behov, se till att de kände säkerhet, 

ge stöd och råd, samt göra vidare hänvisningar. Hinder 

sjuksköterskorna upplevde för att ge vård var hög 

arbetsbelastning och tidsbrist, brist på kunskap och 

färdigheter, hot mot sjuksköterskans personliga säkerhet, 

språkbarriärer, brist på samverkan och kommunikation 

mellan inom hälso- och sjukvårdens olika grupper av 

aktörer, och sjuksköterskans låga status i sjukvårdshierarkin 

 

Hög 

Laisser, R-M., 

Lugina, H-I., 

Lindmark, G., 

Nyström, L., 

Emmelin, M. 

2008.  

Tanzania 

Striving to make a 

difference: Health 

care worker 

experiences with 

intimate partner 

violence clients in 

Tanzania. 

Att beskriva 

vårdpersonalens 

uppfattningar och 

erfarenheter om att möta 

patienter som utsätts för 

våld i nära relation, i 

Tanzania. 

Kvalitativ De hinder sjuksköterskorna ansåg fanns för att hantera 

patienter som utsätts för våld i nära relation var brist på 

kunskap, kompetens och lämpliga resurser. 

Sjuksköterskorna rapporterade också frustration över 

otillräcklig ledning, låga löner och en allmänt dålig fysisk 

miljö. Ibland kunde det finnas misstankar om mutor om en 

sjuksköterska tillbringat mycket tid hos en våldsutsatt 

kvinna, vilket också kunde bidra till att sjuksköterskorna 

undvek att ta hand om våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskorna menade att kvinnorna riskerar att ses som 

en börda och “onödig arbetsbelastning”. Sjuksköterskorna 

upplevde även brist av stöd från samhället då det enligt 

tradition är acceptabelt att slå kvinnan och kvinnan anses 

vara mannens ägodel. 

Hög 

Robinson, R. 

2009. 

USA. 

Myths and 

Stereotypes: How 

Registered Nurses 

Screen for Intimate 

Partner Violence 

Identifiera hur 

sjuksköterskor screenar 

våld i nära relation på 

akutmottagningen, vad 

som hindrar screening, 

hur sjuksköterskan 

Kvalitativ Sjuksköterskorna undvek att screena våldsutsatta kvinnor på 

grund av föreställningar, myter och stereotyper om hur 

mötet med dessa kvinnor är. Sjuksköterskorna upplevde att 

det var arbetskrävande att fånga upp dessa kvinnor, de 

uttryckte också en rädsla för att fråga och “vågade” inte höra 

svaret. Sjuksköterskorna frågade om våld när patienterna 

Medelhög 
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uppfattar sin roll i att 

hjälpa kvinnor som 

utsätts för våld i nära 

relation. 

uppträder på ett speciellt vis, som tex blyg/tyst, har med en 

dominerande partner eller har ett “dämpat” uppförande. 

Sjuksköterskorna blev frustrerade när kvinnorna gick 

tillbaka till männen, och många förstod inte varför kvinnan 

skulle stanna i ett sådant förhållande. Dessa känslor av 

frustration gjorde att sjuksköterskorna beslutade för att inte 

fråga om våld i nära relation. Sjuksköterskorna var även 

omedvetna om de riktlinjer som fanns för identifiering av 

våld i nära relation på akutmottagningarna. Sjuksköterskorna 

indikerade även brist på kunskap om hur en identifiering av 

våld i nära relation utförs.  

 

Sundborg, E., 

Törnqvist, L., 

Saleh-Stattin, 

N., Wändell, P., 

Hylander, I. 

2015.  

Sverige. 

To ask, or not to ask: 

the hesitation process 

described by district 

nurses encountering 

women exposed to 

intimate partner 

violence. 

Att öka förståelsen av 

distriktssköterskors 

erfarenheter av att möta 

kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation. 

Kvalitativ Det som hindrade distriktssköterskorna att fråga om våld i 

nära relation var att de kände sig tveksamma vad gäller sin 

egna yrkesroll och sina egna reaktioner, föreställningar om 

hur kvinnorna själva ser på våld i nära relation samt brist på 

strategier hur, var och när man ska fråga om våld i nära 

relation. Det som underlättade för distriktssköterskorna att 

fråga om våld i nära relation var att kvinnorna erkänner 

tecken på våld i nära relation, känslan av att kvinnorna hade 

förtroende för dem, har strategier för att fråga om våld i nära 

relation, att veta hur svaret hanteras samt har en stödjande 

arbetsmiljö. 

 

Hög 

Van det Wath, 

A., Van Wyk, 

N. & Van 

Rensburg, E.J. 

2016.  

Sydafrika 

Emergency nurses' 

ways of coping 

influence their ability 

to empower women 

to move beyond the 

oppression of 

intimate partner 

violence. 

Att beskriva 

akutsjuksköterskors 

hantering av våldsutsatta 

kvinnor som överlevt 

våld i nära relation. 

Kvalitativ Två kategorier framkom i resultatet, vilket var hur 

akutsjuksköterskor hanterar eller undviker våldsutsatta 

kvinnor som överlevt våld i nära relation. Under kategorin 

undviker kom det fram att sjuksköterskor undviker 

problemet på grund av de upplevde det för känslomässigt att 

ta itu med. Vid hantering av våld i nära relation sökte 

sjuksköterskan stöd hos tex en kollega eller en andlig 

rådgivare, att man försökte hantera/reglera sina känslor för 

att kunna hjälpa den våldsutsatta. 

 

Medelhög 

Williams, R.J., 

Halstead, V., 

Salani, D. & 

Koermer, N. 

2016.  

An exploration of 

screening protocols 

for intimate partner 

violence in 

healthcare facilities: 

Undersöka metoder och 

rutiner för screening som 

genomförs i kliniken samt 

vid akutmottagning av 

våld i parrelationer för att 

Kvalitativ Det som hindrade sjuksköterskorna att fråga kvinnan om 

våld i nära relation grundade sig i deras känslor och 

föreställningar om våld i nära relation. Sjuksköterskorna 

upplevde även att det var för lite tid för att utveckla en 

relation och de trodde att kvinnorna inte skulle komma 

Hög 
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USA. a qualitative study. förstå hinder och vad som 

underlättar. 

tillbaka om frågor om våld i nära relation ställs. 

Sjuksköterskorna undvek att fråga på grund av de trodde att 

patienterna känner skam, rädsla samt kunde bli generade 

samt kulturell inverkan. Andra faktorer som hindrade 

sjuksköterskorna att fråga om våld var att de trodde att 

patienterna saknade kunskap om våld i nära relation samt att 

kvinnorna var rädda för att lämna sin partner och väcka åtal. 

Ibland hade kvinnorna med sig sin partner, vilket hindrade 

sjuksköterskorna att fråga om våld i nära relation. Det som 

underlättade mötet med kvinnorna var att ha tillräckligt med 

tid för att skapa en relation där kvinnan fick förtroende och 

kände sig trygg. Att sjuksköterskan lyssnar, ställer frågor, 

säkerställer kontinuitet i vården, tillgång till andra resurser 

(socialtjänsten, kvinnojourer, räddningstjänst) samt att de är 

tillgängliga för patienterna. 

 

Yamada, N., 

Kati, M. 2015. 

Japan. 

An Introspective 

Approach to Nursing 

Intimate Partner 

Violence Victims in 

Japan. 

Att undersöka hur 

sjuksköterskors 

själviakttagelse kan ge 

omvårdnad till 

våldsutsatta kvinnor i 

nära relation. 

Kvalitativ Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att samarbeta med 

annan vårdpersonal för att hjälpa den våldsutsatta patienter 

på grund av ett litet stöd från vårdsystemet. Sjuksköterskor 

kände obehag när de inte kunde lägga ner mer tid och 

uppmärksamhet till patienterna på grund av andra 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna klagade över 

lagstiftningen och vårdsystemet eftersom rapportering av 

våld i nära relation inte är obligatoriskt vilket blir ett 

problem då sjuksköterskorna upplevde att det inte blev 

någon påföljd av rapporteringen. Sjuksköterskorna nämnde 

att de lyssnade på patienternas problem men inte har 

tillräckligt med tid att engagera sig när de får en känsla av 

att patienten utsätts för våld. Därför tvekade 

sjuksköterskorna ibland att kommunicera med patienterna 

om deras problem. 

Medelhög 

 

 


