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ABSTRACT 

Background: The health care is responsible to detect and identify violence against women 

and provide adequate medical and psychosocial care. The nurse has an important role in 

detecting domestic violence. 

Aim: To describe health professionals experiences of the encounter  with abused women and 

their suggestions about how to organize the care to support these women 

Method: The study design is a descriptive review. Following searches on Pubmed a total of 

10 articles were identified and reviewed regarding scientific quality. One article was 

ecxluded due to lack of quality. Results from 9 articles were analyzed with content analysis. 

Result: Two categories with seven and five subcategories, respectively, were identified. 

Category 1 "Factors that complicate health care professionals encounter with the woman" 

containing the following sub-categories:"Lack of time", "Lack of guidelines to detect 

violence against women", "Lack of experience and knowledge lead to uncertainty", "Cultural 

and socioeconomic differences", "The presence of family members makes it difficult to ask 

about violence", "Battered women's fear" and “Frustrating to help abused women".  Category 

2 "Specific suggestions from health professionals to improve the support of the woman" 

containing the following sub-categories: "More Education", "Screening for violence", 

"Supporting staff", "Changes in the organization" and "Patient Education". 

Conclusion: health professionals need guidelines and more training to be able to support  

women exposed to domestic violence adequately. 

 

Keywords: Violence, domestic violence, battred woman, professional-patient relations.   

nurse attitudes,  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor 

och ge ett adekvat medicinskt och psykosocialt omhändertagande. Sjuksköterskan har en 

betydande roll vad det gäller att upptäcka våld i nära relationer.  

Syftet: Att beskriva hur sjukvårdspersonal upplever mötet med våldsutsatta kvinnor samt 

vilka åtgärder de föreslår för att underlätta våldsutsatta kvinnors situation.  

Metod: Studiens design är en deskriptiv litteraturstudie. Genom sökningar i databasen 

Pubmed identifierades 10 artiklar som granskades enligt ett bedömningsformulär avseende 

vetenskaplig kvalité. En studie exkluderades på grund av bristande kvalité. Totalt 

analyserades 9 artiklars resultat med innehållsanalys. Katie Erikssons omvårdnadsteori har 

använts som teoretisk referensram.   

Resultat: Två kategorier med sju respektive fem subkategorier identifierades. Kategori 1 

“Faktorer som försvårar sjukvårdspersonalens möte med kvinnan” innehåller subkategorierna 

“Tidsbrist”, “Avsaknad av riktlinjer för att upptäcka våld mot kvinnor”, “Brist på erfarenhet 

och kunskap leder till osäkerhet”, “Kulturella och socioekonomiska skillnader”, “Anhörigas 

närvaro”, “De våldsutsatta kvinnornas rädsla” “Frustrerande att försöka hjälpa våldsutsatta 

kvinnor”. Kategori 2 “Specifika förslag från sjukvårdspersonalen för att förbättra mötet med 

den våldsutsatta kvinnan” innehåller subkategorierna “Mer utbildning”, “Screening om våld”, 

“Stöd för personalen”, “Förändringar inom organisationen” samt “Patientutbildning”.  

Slutsats: Hälso- och sjukvården behöver organisera sitt arbete så att sjukvårdspersonal får 

tydligare riktlinjer och mer utbildning för att kunna bemöta kvinnorna på ett adekvat sätt. 

Brister inom organisationen påverkar mötet med den våldsutsatta kvinnan negativt. 

  

Nyckelord: Våld, våld i nära relationer, kvinnomisshandel, sjukvård, bemötande  
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1. BAKGRUND 

1.1. Definition 

Förenta nationerna [FN] definierar våld mot kvinnor enligt följande: 

“Violence against women means any act of gender-based violence that results in, or is likely 

to result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats 

of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in 

private life” (United nations [UN], 1993). 

 

Våld mot kvinnor är en term som omfattar flera typer av våld. Våldet drabbar oftast kvinnor i 

nära relationer och utövaren är vanligen en man. Mannen är ofta i nära relation med kvinnan 

eller har tidigare haft en relation med kvinnan (Socialstyrelsen, 2014). Våld mot kvinnor är 

många gånger ett mönster av övergrepp. Övergreppen kan vara hot om våld eller skada, 

fysiskt våld av olika slag, psykiskt våld och känslomässiga övergrepp, skadegörelse, 

isolering, sexuella övergrepp samt ekonomisk kontroll. Könsstympning, kvinnohandel och 

hedersmord ingår också inom kvinnovåldet (World Health Organization [WHO], 2013; 

Socialstyrelsen, 2009). Mannens kontrollerande av kvinnan kan bestå av att han inte låter 

henne träffa sina vänner, hindrar henne från att ha kontakt med sin familj, insisterar på att 

behöva veta vart hon befinner sig, ignorerar henne eller behandlar henne likgiltigt, blir arg 

om hon pratar med andra män, ofta anklagar henne för att vara otrogen eller kontrollerar 

hennes tillgång till hälso- och sjukvård. Ekonomisk kontroll kan innebära att mannen tar 

pengar från kvinnan, att han bestämmer hur och på vad kvinnan ska lägga sina pengar på eller 

att mannen tar ekonomiskt viktiga beslut utan att rådgöra med kvinnan först (WHO, 2005).  

 

World Health Organization [WHO] skiljer mellan fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot 

kvinnor. Fysiskt våld omfattar att bli slagen, få något föremål som kan skada kastat på sig, 

slag, knuffar, sparkar, kvävning, brännas med flit, släpas, hotas med kniv, pistol eller annat 

vapen som kan skada eller bli skjuten. Psykiskt våld är att kvinnan förolämpas, får 

självkänslan nedtryckt, blir förödmjukad eller förringas inför andra människor, blir avsiktligt 

skrämd eller rädd samt hotas om att bli skadad direkt eller indirekt. Sexuellt våld omfattar att 

kvinnan tvingas till samlag, har samlag på grund av rädsla för partner och/eller tvingas utföra 

något sexuellt som uppfattas förödmjukande (WHO, 2013; WHO, 2005). 

 

 



 

 

2 
 

1.2. Våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv 

Det våld som förekommer mot kvinnor i världen är ett stort folkhälsoproblem, en 

jämställdhetsfråga och en skymf mot kvinnornas mänskliga rättigheter. Våldet utgör ett stort 

hot mot både kvinnornas liv och säkerhet (Heimer, Björck & Kunosson, 2014; WHO, 2013; 

SLL, 2005). Av världens kvinnor har 35 % blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld. Nästan 

en tredjedel av alla kvinnor som levt i en relation har blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt 

våld av sin partner. Det har gjorts en global uppskattning som visar att våld mot kvinnor är en 

lika vanlig dödsorsak som cancer och en större orsak till ohälsa än malaria eller trafikolyckor. 

Av de mord som sker på kvinnor är 38 % utförda av en partner, en man som levde i relation 

med kvinnan (Krantz, 2002; WHO, 2013). 

 

I Sydafrika blir var fjärde flicka våldtagen innan 16 års ålder. Precis som i många andra 

länder, till exempel Zimbabwe, har våldtäkter på barn ökat. En förklaring till det är myten om 

att samlag med en oskuld kan bota HIV. Kvinnorna i Sydafrika har kommit på egna metoder 

för att skydda sig själva till exempel föra upp en tvättsvamp med rakblad i slidan. Detta kan 

dock förstöra livmodern och därmed utgöra mer skada på kvinnan än mannen. Andra kvinnor 

går runt med tjocka filtar knutna runt höfterna, för att slippa ligga direkt på marken under 

våldtäkten (Norman, 2015). Idag befinner sig kvinnor och flickor på flykt på grund av krig i 

sina hemländer. Många av dessa har blivit utsatta för könsstympning, våldtäkter, 

tvångsäktenskap, hedersrelaterade brott och fysiskt våld i sina hemländer. Under flykten från 

krig blir många kvinnor offer för prostitution, sexuellt utnyttjande och människohandel 

(Läkartidningen, 2016).  

 

1.3. Våld mot kvinnor i Sverige  

Statistik visar att drygt var fjärde kvinna över 15 år i Sverige blivit utsatt för våld 

(Brottsförebyggandet rådet [BRÅ], 2015; Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001). Var tredje kvinna uppger att de blivit utsatta för sexuellt våld och var femte att de 

någon gång blivit hotade och vanligast är att kvinnorna blir utsatta i sina egna hem. Ungefär 

var tredje kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld från en tidigare partner och nästan var 

tionde upplever våld från en partner i nuvarande relation. Enligt studien (Lundgren et al., 

2001) finns det ett tydligt samband mellan ett kontrollerande beteende hos mannen och våld 

mot kvinnor.  
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Sveriges regering tillsatte år 1993 en Kvinnovåldskommission med syftet att hantera frågor 

relaterat till våld mot kvinnor och förslag på åtgärder. Kommissionens arbete resulterade i 

Kvinnofridspropositionen med lagändringar och åtgärder för att kunna erbjuda våldsutsatta 

kvinnor ett bättre stöd och bemötande (Heimer & Stenson, 2008). Ändringarna bestod av nya 

lagar och komplettering av befintliga lagar främst inom områdena: våld mot kvinnor, sexuella 

trakasserier och prostitution (Prop. 1997/98:55).  

 

Uppsala universitet fick i uppdrag av regeringen (2011) att nationellt förmedla 

evidensbaserad information och kunskap om mäns våld mot kvinnor. Idag finns ett nationellt 

kunskapscentrum för kvinnofrid [NCK] som arbetar med mäns våld mot kvinnor och tar fram 

strategier som berör omhändertagande och bemötande av kvinnor som blivit utsatta för någon 

form av övergrepp. Dessutom kan NCK ge stöd till andra organisationer och myndigheter i 

frågor som rör våld mot kvinnor (Regeringen, 2011). 

  

Våldets konsekvenser  

Kvinnor som blivit utsatta för sexuella, fysiska eller psykiska övergrepp drabbas av 

psykologiska-, medicinska- och sociala konsekvenser. De löper även en ökad risk för 

posttraumatiskt stressyndrom, depression eller självmordsförsök. Därför är det viktigt att 

sjukvården har rutiner och ställer frågan om våld, för att på så sätt fånga upp de utsatta 

kvinnorna i tid (Socialstyrelsen, 2009). Våldsutsatta kvinnor bedömer sin allmänna hälsa som 

sämre än kvinnor som inte har blivit utsatta för våld. Även huvudvärk, svimningar, 

ryggsmärta, könssjukdomar, infektioner och blödningar i underlivet, bäckensmärta, 

magsmärta, ansiktsskador och aptitlöshet rapporterades i ökad omfattning av våldsutsatta 

kvinnor jämfört med kvinnor som inte blivit utsatta för våld (Campbell et al., 2002). Våldets 

följder påverkar också kvinnans familj. Barn som bevittnar våld i sin omgivning löper hög 

risk att påverkas psykiskt. Att växa upp med våld påverkar barnets fysiologiska, psykologiska 

och sociala mognad. Förekomsten av våld mellan vuxna i hemmet leder till tio gånger ökad 

risk för att barnet någon gång i livet blir utsatt för våld (Socialstyrelsen, 2014). 

  

Kvinnovåldet medför stora kostnader för sjukvårdskonsumtion, sjukskrivningar, rättsliga- och 

sociala insatser, arbetslöshet och produktionsförlust (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 

2014). Socialstyrelsen gjorde en uppskattning av kvinnovåldets kostnader i Sverige år 2006. 

Den visade att de samhällsekonomiska kostnaderna var cirka 3 miljarder kronor/år. Av den 

totala summan utgjorde cirka 38 miljoner kronor sjukvårdskostnader (Socialstyrelsen, 2014).   
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1.4. Våldsprocessen 

Normalisering av våld, där våldet förminskas och positiva handlingar får ett större värde, är 

vanligt i våldsförloppet. Våldet blir ett vanligt inslag i vardagen. Vanliga faktorer i 

normaliseringsprocessen är kontroll och isolering; där mannen ofta kan framstå som charmig 

och social men också väldigt kontrollerande och aggressiv mot kvinnan. Mannen får allt 

större inflytande över kvinnans verklighetsbild, då han ofta är närvarande under möten med 

kvinnans vänner och anhöriga. En annan faktor är växling mellan värme och våld; där 

mannen ömsom varvar våldshandlingar med omtänksamhet och kärleksförklaringar. Det 

bildar ett så kallat “traumatiskt band” mellan mannen och kvinnan, där kvinnan förlitar sig på 

hoppet om att mannens positiva sida ska ta överhand. Ytterligare en faktor är förskjutning av 

ansvar och minskad självkänsla. Detta innebär att mannens nedvärdering och personliga 

kritik gentemot kvinnan krymper hennes självkänsla. Kvinnan blir orsaken till 

våldshandlingarna, då mannen ger henne skulden. För kvinnan kan det vara svårt att inse sin 

utsatthet varpå skammen kan upplevas lättare att leva med. Det är inte heller ovanligt att 

mannen utövar kontroll över kvinnans sexualitet, där han anser sig ha bestämmanderätt över 

hennes kropp. Detta kan innebära att kvinnan “går med på” samlag för att undvika våld 

(Heimer et al., 2014; Taylor, Brandbury-Jones, Kroll & Duncan, 2013).  

 

Uppbrottsprocesser 

Det fysiska uppbrottet kan ske då kvinnan upplever att hennes liv är i fara, på grund av 

livshotande fysiska skador såväl som psykiska skador som blir för stora. Det känslomässiga 

uppbrottet där kvinnan präglas av känslor som hat, medlidande, skuldkänslor och slutligen 

likgiltighet gentemot mannen. Det sista steget i uppbrottsprocessen är där kvinnan definierar 

våldet och utsattheten. Kvinnan kan då bli fri från den skuld som hon kan ha känt och lägga 

över ansvaret för våldet på mannen (Heimer et al., 2014).  

 

1.5. Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Hälso- och sjukvårdens ansvar är att upptäcka och identifiera våldet mot kvinnor och ge ett 

adekvat omhändertagande både medicinskt och psykosocialt. Det är viktigt att identifiera 

orsakerna bakom de symtom som kvinnorna söker vård för (Heimer et al., 2014).  

 

I Offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400) stadgas att sekretess gäller i 

verksamheter som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och 

sjukvård. Frågan om sekretess kan uppstå när kvinnan söker vård på grund av våld. 
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Sekretessen kan brytas om det finns misstanke om att patienten utsatts för ett grövre brott och 

brottet har ett minimistraff på minst ett år. Motivation och stöd bör erbjudas till den utsatta 

kvinnan vid polisanmälan samt vid den efterföljande rättsliga processen (Heimer et al., 2014). 

 

I lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott stadgas det att ett rättsintyg ska inhämtas 

om “skador, sjukdomar eller andra förhållanden som intyget skall avse bedöms kunna vara av 

betydelse vid utredning om brott”. I lagen stadgas det även att en “läkarundersökning i syfte 

att utfärda ett rättsintyg som avser en målsägande får inte utföras utan hans eller hennes 

samtycke” (SFS, 2005:225). Om kvinnan väljer att anmäla är det av stor vikt att en 

läkarundersökning görs och att skador dokumenteras. Rättsintyget kan vara till hjälp som 

underlag vid en eventuell utredning eller rättsprocess (Socialstyrelsen, 2009). 

 

WHO har fastställt de mänskliga rättigheterna för kvinnor som har utsatts för någon form av 

våld. Kvinnan har rätt att få god hälso- och sjukvård för de psykiska och de fysiska 

konsekvenser som följer efter övergreppet samt få adekvat behandling och prevention mot till 

exempel könssjukdomar. Kvinnor som utsatts för våld får inte diskrimineras i vården på 

grund av etnisk, nationell eller social tillhörighet, kön eller hudfärg. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ska inte utföra behandlingar eller undersökningar mot kvinnans vilja 

(Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2010) 

 

1.6. Sjuksköterskans ansvar  

International Council of Nurses [ICN] etiska kod har till uppgift att ge sjuksköterskan 

vägledning för etiskt agerande. De fyra grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska 

har är att; lindra lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt främja hälsa. 

Sjuksköterskan ska agera med medkänsla, lyhördhet och främja patienters integritet och 

självbestämmande samt respektera de mänskliga rättigheterna och ge en god vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskan har en betydande roll vad det gäller att upptäcka våld mot kvinnor samt kunna 

erbjuda vård eller vidare kontakter. Symtom på våld kan vara varierande och diffusa, vilket 

förutsätter att sjuksköterskan besitter tillräckligt med kunskap för att se tecken och 

konsekvenser som uppkommit i samband med våld (Socialstyrelsen, 2014).  

 

För att kunna inkludera frågan om våld i anamnesen behöver sjukvårdspersonal utbildning 
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samt att det behöver finnas tillräckligt med tid för mötet med kvinnan. En förutsättning för 

detta är att all sjukvårdspersonal ser våldet som en ohälsofaktor. Frågan om våld kan avstås 

då det inte finns några resurser att erbjuda kvinnan. Men resurser uppkommer först då 

behoven blir tydliga (Wijma, Heimer & Wijma, 2002). Genom att ställa frågan om våld i 

anamnesen påvisas en vilja och kompetens från sjukvården att ge kvinnan stöd och hjälp. Att 

våga fråga kan lyfta fram våldsutsattheten som ett folkhälsoproblem, något som kan bidra till 

en större öppenhet och en attitydsförändring inom området. Bara att frågan ställs kan få en 

stor betydelse för kvinnan, även om kvinnan där och då väljer att neka våld belyses våld som 

en bidragande faktor till ohälsa (Wijma et al., 2002). Det är vanligt att sjukvårdspersonal 

upplever stor frustration i de situationer när kvinnor nekar till våldsutsatthet, trots att de har 

uppenbara symtom eller skador. För att kunna ha en förståelse för hur kvinnorna agerar är det 

viktigt att personalen besitter kunskap om våldsprocessen, uppbrottsprocessen och vad de 

olika samhällssektorerna har för ansvar (Grände, Lundberg & Eriksson, 2009; Heimer et al., 

2014).  

 

1.7. Våldsutsatta kvinnors upplevelser  

Majoriteten av svenska kvinnor har en positiv inställning till att bli frågade om våld och är 

medvetna om att våld är ett vanligt förekommande problem. Att få frågan om våld kan 

uppmana kvinnan att berätta sanningen då det kan upplevas svårt att frivilligt berätta om 

övergreppet. Kvinnor betonar vikten av att prata öppet om våld, för att lyfta fram det som ett 

problem och kunna åtgärda det. Våldet lyftes fram som en kvinnofråga och inte ett 

individuellt problem (Stenson, Saarinen, Heimer & Sidenvall, 2000). 

 

2. Teoretisk referensram  

Katie Eriksson menar att begreppet medlidande ses som en central del i vården (Wiklund-

Gustin & Bergbom, 2012). Medlidande benämns som förmågan att gemensamt känna smärta 

med en annan människa och vara delaktig i dennes lidande. Begreppet innefattar; medkänsla, 

barmhärtighet, förståelse, sympati och deltagande och beskrivs som egenskapen att erkänna 

en annan människas lidande och därefter handla för att lindra lidandet. Medlidande handlar 

således inte om att bota eller avlägsna ett problem utan mer att minska lidandet hos den 

utsatta människan (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). 

  

Konsensusbegreppen utifrån Erikssons omvårdnadsteori är: människan, värld, hälsa, 

omvårdnad och lidande. Kropp, medvetande och ande är det som, enligt Eriksson, utgör 
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människan. Människan är förnuftig, fri, har självreflektion och förmågan att utvecklas genom 

att kritisk granska sin situation. Kroppen besitter en livsvilja som leder till hälsa och 

självförverkligande. Hälsa är ett tillstånd som karakteriseras av välbefinnande, sundhet och 

förändring. Enligt Eriksson har människan en relation med omvärlden, till exempel med 

anhöriga, samhället eller Gud. Erikssons teori betonar att vårdande är en naturlig instinkt hos 

människor och att ett av de konkreta målen med vården är att tillgodose de grundläggande 

behov som en patient har (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). 

  

Eriksson menar i sin omvårdnadsteori att lindande endast kan lindras om patienten känner sig 

respekterad och delaktig. Vårdgivaren ska ge patienten den vård som denne behöver genom 

att inte missbruka makt som vårdgivare utan ge patienten utrymme och den vård som denne 

behöver. Detta innebär att bemöta lidandet med medlidandet där vårdgivaren varken dömer, 

kritiserar eller kränker patienten. Medlidande kan uttryckas på olika sätt, till exempel genom 

en vänlig blick, en omfamning eller verbalt. Eriksson menar även att lidandet behöver 

bekräftas med omsorg. Det är viktigt att patienten får utrymme att uttrycka sina problem och 

behov och att varje patient bemöts utifrån sin specifika situation (Wiklund-Gustin & 

Bergbom, 2012). 

 

Katie Erikssons teori kan på många sätt appliceras på sjukvårdens möte med den våldsutsatta 

kvinnan. Socialstyrelsen (2003) beskriver vikten av att bemöta kvinnan med respekt och 

förståelse, något som även finns beskrivet i Erikssons omvårdnadsteori. Enligt 

Socialstyrelsen (2003) är det viktigt att inte skuldbelägga, kritisera eller döma patienten, 

vilket stämmer väl överens med Erikssons teori. Hälso- och sjukvården har till uppgift att 

lindra lidande och främja hälsa. Lidandet kan lindras och hälsan främjas om sjukvården 

bemöter kvinnan på ett värdigt sätt och ser den enskilda kvinnans situation som unik (Heimer 

et al., 2014). 

 

3. Problemformulering 

Våld är ett hot mot kvinnors liv och säkerhet, både i Sverige och i övriga världen (Heimer., 

2014). Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som orsakar stort lidande för de utsatta 

kvinnorna. Kvinnovåld är kriminella handlingar som måste motverkas från flera håll. Hälso- 

och sjukvården har en central roll vad det gäller ansvar i samband med kontakt och 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det är ofta hälso- och sjukvården som har den 

första kontakten med den våldsutsatta kvinnan. Det betyder att vårdpersonal måste besitta 
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tillräckligt med kunskap för att kunna avslöja våldet, bemöta kvinnorna och sedan hjälpa dem 

(Heimer & Stenson, 2008).  

 

4. Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur sjukvårdspersonal upplever mötet med våldsutsatta 

kvinnor samt vilka åtgärder de föreslår för att underlätta våldsutsatta kvinnors situation. 

 

5. METOD 

5.1. Design  

Studien är en deskriptiv litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

5.2. Sökstrategi  

Vetenskapliga artiklar som svarar mot studiens syfte har identifierats genom sökningar i 

databasen PubMed. Sökord har utformats med hjälp av MeSH-termer (Medical Subject 

Headings). De sökord som använts är “Women”, “Violence”, “Nurse Attitudes”, “Battred 

Woman”, “Nurse-patient Relations”, “Professional-Patient Relations”, “Nurse’s Role” och 

“Domestic Violence”. Inklusionskriterierna för artiklarna var våld i nära relationer, mäns våld 

mot kvinnor, tillgängligt abstract, publicerade de senaste fem åren (2011-2016) och att de var 

skrivna på engelska. Ett ytterligare inklusionskriterie var att studierna skulle innehålla etiska 

överväganden eller vara godkänd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2003). Både 

kvalitativa och kvantitativa studier söktes för att belysa fenomenet ytterligare samt för att ge 

tydligare information (Forsberg & Wengström, 2003). Exklusionskriterier var våld mot män, 

barn och äldre samt artiklar skrivna på andra språk än engelska. 

 

Totalt gjordes sex sökningar vilka gav 164 träffar. Inledningsvis lästes alla titlar varpå 

relevanta artiklar valdes ut. I nästa steg lästes de valda artiklarnas abstract och slutligen lästes 

hela artiklar. De slutliga artiklarna kvalitétsgranskades enligt mall (Olsson & Sörensen, 

2011). Artiklarna i urval användes för att få fram studiens resultat. Se Tabell 1 för en 

beskrivning av artikelsökningar, kombination av sökord och antal träffar i PubMed. 
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Tabell 1. Sökhistorik 

 

5.3. Bearbetning och analys 

5.3.1. Kvalitetsgranskning av identifierade artiklar 

Tio artiklar som svarade mot studiens syfte identifierades genom sökningar i databasen 

PubMed (Baig, Ryan & Rodriguez, 2012; Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 

2012; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Leppäkoski & Paavilainen, 2011; Paulin-Baraldi et 

al., 2013; Pratt-Eriksson et al, 2014; Ramsay, Rutterford, Gregory, Dunne, Eldrigde, Sharp & 

Feder, 2012; Sprague, Hatcher, Woollett & Black, 2015; Sprague et al., 2013; Taylor, 

Brandbury-Jones, Kroll & Duncan, 2013). Studierna var utförda i Kanada (n=2), Skottland 

(n=2), Finland (n=1), England (n=1) Sydafrika (n=1), Colombia (n=1), Sverige (n=1) och 

Brasilien (n=1).  

 

Artiklarna (n=10) granskades utifrån ett bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

och kvalité (Olsson & Sörensen, 2011). Granskningen omfattade: abstract, inledning, syfte, 

metod, bortfall, etiska aspekter, resultat, diskussion och slutsatser. Skillnaden mellan 

granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar var att vid den kvalitativa granskningen 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatcher%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26092654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hatcher%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26092654
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“triangulering” och “kvalitet på analysmetod”. Varje del poängsattes mellan 0-3, där 0 anger 

undermålig kvalité och 3 anger god kvalité. Artikelns totalpoäng delades sedan med 

maxpoängen (47 poäng för kvantitativ och 48 poäng för kvalitativ) för att få fram en 

procentsats. Utifrån vilken procent artiklarna fick delades dessa in i graderingarna I-III.  Grad 

I motsvarade minst 80 % och hög vetenskaplig kvalité, grad II motsvarade 70-79 %, 

medelhög kvalité och grad͍ III motsvarade ≤ 60 %, låg kvalité. Författarna granskade 

artiklarna var för sig och diskuterade sedan resultatet av kvalitetsgranskningen. En artikel 

bedömdes av båda författarna ha låg vetenskaplig kvalitet (Grad III) och exkluderades 

(Bradbury-Jones & Taylor, 2013). Totalt inkluderades nio artiklar i denna litteraturstudie. 

Samtliga artiklar klassificerades som Grad I, det vill säga hög vetenskaplig kvalitet. Se Bilaga 

1 (Paulin-Baraldi et al., 2013; Beynon et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 2011; Taylor 

et al., 2013; Ramsay et al., 2012; Sprague et al., 2013; Sprague et al., 2015; Baig et al., 2012; 

Pratt-Eriksson et al., 2014).  

 

5.3.2. Innehållsanalys  

Inkluderade artiklars (n=9) resultat analyserades med innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004). Analysen utfördes i följande steg: Författarna läste igenom artiklarna för att 

få en helhetssyn på innehållet. Därefter identifierades meningsbärande enheter som beskrev 

sjukvårdspersonals upplevelser av möten med våldsutsatta kvinnor. De meningsbärande 

enheterna kortades ner och sammanfördes till kategorier med liknande innehåll. Därefter 

utformades kategoribeskrivningar, subkategorier, som beskriver varje huvudkategoris 

centrala budskap.     

 

5.4.  Forskningsetiska överväganden  

Alla artiklar som använts i studien är kvalitetsgranskade (Olsson & Sörensen, 2011), se 

Bilaga 1. Enbart studier som fått tillstånd från etisk kommitté eller där det gjorts etiska 

överväganden har inkluderats. Alla artiklar som använts i studien presenteras och redovisas i 

resultatet, även om de inte stödjer författarnas egna åsikter (Forsberg & Wengström, 2003). 

Resultaten av tidigare studier har presenterats utan att författarna medvetet har uteslutit eller 

felaktigt återgett fakta.   
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6. RESULTAT 

Analysen resulterade i två kategorier med sju respektive fem subkategorier. Kategori 1 

“Faktorer som försvårar sjukvårdspersonalens möte med den våldsutsatta kvinnan” innehåller 

subkategorierna: “Tidsbrist”, “Avsaknad av riktlinjer för att upptäcka våld mot kvinnor”, 

“Brist på erfarenhet och kunskap leder till osäkerhet”, “Kulturella och socioekonomiska 

skillnader”, “Anhörigas närvaro”, “De våldsutsatta kvinnornas rädsla” samt “Frustrerande att 

försöka hjälpa våldsutsatta kvinnor”. Kategori 2 “Specifika förslag från sjukvårdspersonalen 

för att förbättra mötet med den våldsutsatta kvinnan” innehåller subkategorierna: “Mer 

utbildning”, “Screening om våld”, “Stöd för personalen”, “Förändringar inom 

organisationen” samt “Patientutbildning”.  

 

6.1. Subkategorier tillhörande kategori 1: Faktorer som försvårar sjukvårdspersonalens 

möte med kvinnan  

6.1.1. Tidsbrist 

Tidsbrist upplevs av sjukvårdspersonal som ett stort hinder som påverkar mötet med den 

våldsutsatta kvinnan (Beynon et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 2011; Taylor et al., 

2013; Ramsay et al., 2012; Sprague et al., 2013; Sprague et al., 2015; Baig et al., 2012;) En 

bidragande faktor till att sjukvårdspersonal inte frågar om våld är den höga 

arbetsbelastningen. Att ställa frågan om kvinnan utsätts för våld innebär att sjukvårdspersonal 

ska ta sig tid för att lyssna och även ta tag i problemet om kvinnan bekräftar att våld 

förekommit (Beynon et al., 2012; Sprague et al., 2013).  

 

6.1.2. Avsaknad av riktlinjer för att upptäcka våld mot kvinnor 

Sjukvårdspersonal upplever en avsaknad av skriftligt material, så som tydliga riktlinjer inom 

organisationen, checklistor framtagna för att upptäcka våld och screening-instrument. 

Personalen uppger att detta försvårar mötet med den våldsutsatta kvinnan och därmed 

möjligheten att erbjuda adekvat hjälp och vård (Sprague et al., 2013).  

 

6.1.3. Brist på erfarenhet och kunskap leder till osäkerhet 

En stor andel av sjukvårdspersonalen upplever brist på kunskap och utbildning inom ämnet 

som en barriär i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Beynon et al., 2012; Leppäkoski & 

Paavilainen, 2011; Taylor et al., 2013; Ramsay et al., 2012; Sprague et al., 2013; Sprague et 

al., 2015; Baig et al., 2012;). Sjukvårdspersonal känner sig oförberedda på att möta och 

hantera handläggningen av våldsutsatta kvinnor (Beynon et al., 2012; Ramsay et al., 2012). 
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Brist på kunskap och erfarenhet leder till att sjukvårdspersonal känner osäkerhet och inte vet 

hur de ska ställa frågan om våld eller hur de ska gå vidare om kvinnan skulle bekräfta att hon 

blivit utsatt för våld (Baig et al., 2012). Andra uppger rädsla för att kränka kvinnan och föra 

upp minnen och känslor som skulle orsaka kvinnan stort lidande (Beynon et al., 2012; Paulin-

Baraldi et al., 2013). Sammantaget leder ovanstående faktorer till att personelen inte frågar 

kvinnan om hon utsatts för våld, även om många har en generell förståelse av kvinnans 

situation (Ramsay et al., 2012).  

 

6.1.4.  Kulturella och socioekonomiska skillnader 

Kulturella skillnader kan vara en barriär vid mötet med kvinnan. Sjukvårdspersonal upplevde att 

kvinnor inom vissa kulturer aldrig skulle erkänna psykiska eller fysiska övergrepp, oavsett hur 

många gånger frågan om våld skulle ställas (Beynon et al., 2012).  

 

Personal uppgav att medelklassens kvinnor var svårast att fråga om våld. Samtidigt som 

kvinnor i en lägre socioekonomisk klass ansågs vara enklast att fråga, då sjukvårdspersonalen 

upplevde att de kvinnorna inte tar illa vid sig på samma sätt (Paulin-Baraldi et al., 2013). 

 

6.1.5.  Anhörigas närvaro 

Personalen uppger att det kan vara svårt att samtala med kvinnan privat då anhöriga, i flera 

fall mannen i förhållandet inte vill lämna rummet, varpå frågan om våld inte ställs (Sprague 

et al., 2013).  

 

6.1.6.  De våldsutsatta kvinnornas rädsla 

I vissa fall ville kvinnorna inte avslöja våld i hemmet, bland annat på grund av rädsla för den 

rättsliga processen (Baig et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 2011) 

 

6.1.7. Frustrerande att försöka hjälpa våldsutsatta kvinnor 

Sjukvårdspersonal uppger frustration i de fall där kvinnan bekräftat att våld förekommit eller 

förekommer, men väljer att stanna kvar med sin partner. Kvinnan söker vård upprepade 

gånger efter att hon blivit utsatt för någon typ av våld. Trots att kvinnan blir erbjuden vård 

eller annan adekvat hjälp från andra insatser väljer kvinnan att gå tillbaka till mannen som 

misshandlar henne. Dessa kvinnor upplevs som ovilliga eller oförmögna att hjälpa sig själva 

(Beynon et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 2011). 
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6.2. Subkategorier tillhörande kategori 2: Specifika förslag från sjukvårdspersonalen 

för att förbättra mötet med den våldsutsatta kvinnan 

6.2.1. Mer utbildning 

Mer utbildning i form av litteratur och skriftligt material, utveckla samt sprida "bästa praxis", 

verklighetsbaserade rollspel, diskussioner och samarbete kollegor emellan samt med 

kvinnojourer som kommer till arbetsplatsen och informerar om ämnet gavs som förslag 

(Leppäkoski & Paavilainen, 2011). Offentliga informationskampanjer och diskussionsforum 

skulle, enligt sjukvårdspersonalen, hjälpa att öka medvetenheten om våldsutsatthet. 

Obligatorisk utbildning i skolorna rekommenderas också som en strategi för att öka större 

samhällsmedvetenhet (Beynon et al., 2012; Ramsay et al., 2012). 

 

6.2.2. Screening om våld 

Obligatorisk screening av våld på alla kvinnor var något som ansågs kunna vara positivt. Likt 

en screening som kan göras för somatiska sjukdomar eller levnadsvanor. Om alla kvinnor 

skulle tillfrågas skulle personalens känsla av att kränka kvinnan minska (Beynon et al., 2012; 

Sprague et al., 2013). Även att fråga kvinnorna mer om deras psykiska och mentala hälsa och 

inte enbart fokusera på det fysiska tillståndet (Baig et al., 2012).  

 

6.2.3. Stöd för personalen 

Hälso- och sjukvårdspersonal uppger att de som vårdgivare behöver få professionell 

handledning när det gäller mötet med våldsutsatta kvinnor. Syftet skulle vara att få dela med 

sig av sina problem och hjälpa varandra (Beynon et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 

2011). God tillgång till kollegor för samråd, det vill säga att vara en del av ett 

multidisciplinärt team samt tillgång på personal med specialkompetens inom ämnet för att få 

konsultation ansågs också vara bra stöd och hjälp (Beynon et al., 2012).  

 

6.2.4 Förändringar inom organisationen 

Förslag på förbättringar inom organisationen var bland annat att anställa mer personal, vilket 

i sin tur skulle ge sjukvårdspersonalen mer enskild tid med varje patient. Den tiden skulle 

gynna förtroendet och relationen mellan personalen och kvinnan (Baig et al., 2012). 

Sjukvårdspersonal uppgav att tillgång till lämpliga samtalsrum skulle underlätta mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Broschyrer om våld och våldsutsatthet synliga för att få patienterna att 

känna sig mer bekväma med ämnet. Färdigpackade “kit” som skulle innehålla bland annat 

undersökningsmaterial, information om tillvägagångssätt och information till kvinnorna. 
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Rödflaggade journaler för kvinnor som var högriskpersoner när det gäller våld gavs också som 

ett förbättringsförslag av sjukvårdpersonalen. Tillgång till ett kristeam som sjukvårdspersonalen 

kan kontakta när de identifierat våldsutsatthet var också eftertraktat (Sprague et al., 2013). 

 

6.2.5 Patientutbildning 

Att utbilda de kvinnliga patienterna om deras rättigheter trodde en del sjukvårdspersonal 

kunde leda till att fler kvinnor skulle söka hjälp och stöd för sin utsatthet. Detta ansågs kunna 

leda till att våld och skador upptäckas tidigare och även behandling skulle kunna sättas in 

betydligt tidigare.  (Beynon et al., 2012; Baig et al., 2012).   

 

7. DISKUSSION  

Denna litteraturstudie visar att återkommande faktorer som försvårar sjukvårdens möte med 

den våldsutsatta kvinnan är tidsbrist och brist på kunskap, utbildning eller erfarenhet. 

Förutom ytterligare utbildning är bland annat stöd för personalen efterfrågat. Stödet skulle 

kunna innebära professionell handledning för personal, där de kan ventilera och hjälpa 

varandra. Fler resurser, till exempel checklistor eller riktlinjer som skulle hjälpa dem att ge 

kvinnorna en adekvat sjukvård och även fånga upp fler kvinnor som lever i en relation där 

våld förekommer. Många uppgav en rädsla för att kränka kvinnan genom att ställa frågan om 

våld och såg det som en stor barriär vid mötet. En eventuell lösning skulle kunna vara en 

obligatorisk screening av alla kvinnor, likt screening vid vissa somatiska sjukdomar eller 

levnadsvanor. Tillgång till samtalsrum och synliga broschyrer om våld kände personalen 

också skulle gynna mötet med kvinnan.  

 

Genom att kartlägga vilka faktorer som har betydelse i mötet mellan sjukvårdspersonal och 

våldsutsatta kvinnor kan vården på så sätt utarbeta strategier som gör att hälso- och 

sjukvårdspersonal får så bra förutsättningar som möjligt för att hantera kommande situationer 

av samma slag. Det bidrar också till att bemötandet gentemot de utsatta kvinnorna går i linje 

med Hälso- och sjukvårdslagen som förespråkar god vård samt respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet. Ytterligare anser författarna att genom 

att förstå viktiga element i bemötandet med dessa kvinnor främjas personcentrerad vård och 

patientens integritet.   
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7.1. Resultatdiskussion 

Resultat från denna studie visar att sjukvårdspersonal upplever att det finns ett flertal 

barriärer i mötet med den våldsutsatta kvinnan.  

 

Ett hinder i sjukvårdens möte med kvinnor som utsätts för våld är att personalen saknar 

utbildning för att på ett adekvat sätt hjälpa kvinnorna (Beynon et al., 2012; Ramsay et al., 

2012). Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att upptäcka våld. Dock förutsätter det 

att sjuksköterskan har tillräckligt med kunskap för att se tecken eller konsekvenser som 

uppkommit i relation med våld (Socialstyrelsen, 2014). Sjukvårdspersonal har uppgett att de 

känner sig oförberedda på att möta våldsutsatta kvinnor och att de inte har tillräckligt med 

utbildning för att på ett adekvat sätt hjälpa kvinnorna (Beynon et al., 2012; Ramsay et al., 

2012). Brist på kunskap och utbildning hos personalen leder till att frågan om våld inte ställs, 

även fast sjukvårdspersonalen uppger en generell förståelse för kvinnornas situation (Baig et 

al., 2012; Ramsay et al., 2012). Att utbilda personal om mäns våld mot kvinnor bidrar också 

till god vård och ett gott omhändertagande av den våldsutsatta kvinnan. Ett gott 

omhändertagande kan fungera som en god sekundärprevention (Hensing, 2004). Under 

grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet läser vi om mäns våld mot kvinnor. Dock 

anser vi att ytterligare utbildningstillfällen bör hållas även för examinerade sjuksköterskor. 

Detta kan tänkas bidra till att personalen får färska kunskaper om bland annat hur våldet kan 

yttra sig, hur man ställer frågan om våld samt hur kvinnan ska tas omhändertas. Vår 

litteraturstudie visar att sjukvårdspersonal känner en stor frustration i de fall där frågan ställs 

till kvinnan, men hon väljer att neka trots uppenbara symtom. Eller i de situationer kvinnan 

bekräftar våldet och söker sjukvård upprepade gånger men väljer att backa från den hjälp och 

stöd hon erbjuds för att stanna hos sin partner. Kvinnorna kan då upplevas ovilliga och även 

oförmögna till att förändra sin situation (Beynon et al., 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 

2011). Utbildning om våldsprocesser skulle kunna medföra att sjukvårdspersonal upplever 

mindre frustration i mötet med kvinnor som går tillbaka till männen. Det skulle även kunna 

innebära att kvinnorna då får ett bättre bemötande med empati och medlidande enligt Katie 

Eriksson, om personalen hade kunskaper om vad våldet gör med kvinnors självkänsla och 

livssituation (Heimer et al., 2014; Taylor et al., 2013; Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). 

  

Ett annat hinder i mötet med våldsutsatta kvinnor är att sjukvårdspersonal inte vågar fråga om 

våld för att de är rädda att kränka eller föra upp känslor som skulle resultera i stort lidande för 

kvinnan (Beynon et al., 2012; Paulin-Baraldi et al., 2013). Rutinmässig obligatorisk screening 
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av våld på alla kvinnor ansågs minska känslan av att kränka och det skulle kännas lättare att 

fråga om våld. Tillfrågas alla är det inte enbart ett fåtal kvinnor som pekas ut och misstänks 

vara våldsoffer. Samtidigt som det inte upplevs lika kränkande att fråga om alkohol till 

exempel när någon ramlat och brutit benet (Beynon et al., 2012; Sprague et al., 2013). Vårt 

resultat visar att sjukvårdspersonal anser att kvinnor med en lägre socioekonomisk status var 

lättare att fråga då de upplevdes ta minst illa vid sig (Paulin-Baraldi et al., 2013). Det finns ett 

stort samband mellan utbildningsnivå och hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2012). När det gäller 

våld mot kvinnor i nära relationer är arbetslösheten för både offer och gärningsman högre än 

vad den generellt är i befolkningen för kvinnor och män. Enligt anmälningarna som gjordes i 

Sverige år 1998 var 43 % av gärningsmännen respektive 40 % av offren arbetslösa (BRÅ, 

2002). Av det skulle man kunna dra slutsatsen att förekomsten av våld är vanligare mot 

kvinnor med lägre utbildning och socioekonomisk status. Något som kanske bidrar till att 

frågan om våld inte upplevs som lika kränkande från sjukvårdspersonalens perspektiv, då 

utsattheten förekommer i större utsträckning. Att ställa frågan om våld till samtliga kvinnor, 

oavsett socialgrupp, som söker vård skulle kunna bidra till en större öppenhet och även en 

attitydsförändring i positiv riktning, både hos personalen och kvinnorna (Heimer et al., 2014) 

  

Resultat från denna litteraturstudie visar att sjukvårdspersonal efterfrågar fler resurser, så som 

mer personal och material, så som tydliga checklistor och riktlinjer till hjälp för att underlätta 

mötet med kvinnan och screeningen av våld (Sprague et al., 2013). Detta kan tros underlätta 

mötet med kvinnan, då personalen lättare kan ta reda på hur de ska gå vidare om kvinnan 

bekräftar våldet och kan då erbjuda henne adekvat vård (Sprague et al., 2013). Resultatet i vår 

studie visar tydligt att förändringar inom organisationen behöver göras, dels för att underlätta 

för sjukvårdspersonalen men också för att bemötandet och omhändertagandet av kvinnan ska 

bli så patientsäkert som möjligt. Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] har bland annat i 

uppdrag att förmedla kunskap och strategier för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. 

Dessutom kan NCK ge stöd till organisationer och myndigheter i frågor om våld mot kvinnor 

(Regeringen, 2011). Det kanske påvisar att fler organisationer ska vända sig till NCK för att 

få hjälp och förbättra sina rutiner vad det gäller omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor.  

Vi anser att det finns en risk att sjukvårdspersonal i dagsläget inte prioriterar kvinnornas 

psykosociala hälsa vilket kan leda till att omhändertagandet brister. Handledning och 

specialistutbildning inom ämnet mäns våld mot kvinnor i kombination med skriftlig 

information anser vi skulle underlätta sjuksköterskans bemötande och omhändertagande av 

den våldsutsatta kvinnan. I detta arbete så har NCK en given roll. Dock vill vi betona vikten 
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av att ytterligare forskning och studier behövs för att bygga evidens om vilka åtgärder som 

ger bättre vård.  

 

I resultatet framförs personalbrist som en stor bidragande faktor till den allmänna tidsbristen 

och därmed ett hinder i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Det är en stor kvantitet av 

patienter per enskild personal (Baig et al., 2012). Personalbristen resulterar även i en hög 

arbetsbelastning vilket påverkar mötet med patienten tidsmässigt. I en europeisk studie 

konstateras det att sannolikheten för dödsfall inom 30 dagar ökar med sju procent för varje 

extra patient en sjuksköterska har. Den redovisar även att risken för dödsfall minskar ju mer 

utbildning en sjuksköterska har (Aiken et al., 2014). Sjukvårdspersonal upplever att det inte 

finns någon tid till att gå vidare med ärendet och hjälpa kvinnan. Färre patienter per personal 

skulle kunna innebära att varje patient får mer enskild tid med personalen och därmed leda 

till bättre vård för den våldsutsatta kvinnan. Genom detta tror vi att ett förtroende lättare 

byggs upp mellan patient och personal och ger en god förutsättning för kvinnan att berätta om 

hon blir eller har blivit utsatt för våld. Genom att personalen har tid att “se hela patienten” 

anser vi att omhändertagandet skulle bli optimalt. Personal medger också att det skulle bli 

lättare att fråga om våld om tidsbristen inte var så omfattande som i dagsläget. Mer tid skulle 

även innebära att kvinnan skulle kunna få den hjälp och vård hon är i behov av (Beynon et 

al., 2012; Sprague et al., 2013).  

 

Våldet mot kvinnor påverkar också samhället ekonomiskt. Våldet medför kostnader för 

sjukvård, sjukskrivningar, rättsliga- och sociala insatser, arbetslöshet och produktionsförlust 

(Pratt-Eriksson et al., 2014). Våldet mot kvinnorna skulle förmodligen kunna upptäckas 

tidigare och fler skulle få adekvat hjälp och kostnaderna skulle på sikt bli mindre.   

 

Katie Eriksson tar i sin omvårdnadsteori upp att för att kunna lindra lidandet måste patienten, 

kvinnan, känna sig respekterad och delaktig. Sjukvårdspersonal upplever att de är rädda för 

att kränka kvinnan varpå frågan om våld ibland inte ställs. Det kan medföra att kvinnan inte 

känner sig delaktig eller respekterad och tappar förtroendet för personalen. En sjuksköterska 

ska lindra lidande och återställa hälsa samt agera med medkänsla och medlidande. Att bemöta 

kvinnan med medlidande innebär för personalen att inte döma eller kritisera. Det är viktigt att 

personalen ser kvinnan och hennes situation som unik (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; 

Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). Tidsbrist och bristen på kunskap kan påverka 

medkänslan och förståelsen för kvinnans utsatta situation. Det kan också medföra att 
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sjukvårdspersonal får svårt att erkänna kvinnans lidande och då inte ger adekvat vård.   

 

Resultat av den här litteraturstudien visar att sjukvårdspersonal tror att utbildning för de 

kvinnliga patienterna om deras rättigheter skulle kunna leda till att fler sökte hjälp (Beynon et 

al., 2012; Baig et al., 2012). En ökad vetskap inom ämnet hos kvinnan skulle kunna leda till 

att hon får en större delaktighet i sin sjukvård. Därmed skulle lidandet kunna lindras snabbare 

och kvinnans situation fångas upp mycket tidigare. Men detta förutsätter att kvinnan vill 

berätta om sin utsatthet samt är villig att ta emot den hjälp hon erbjuds. Då brist på kunskap 

och utbildning leder till osäkerhet hos personalen är det viktigt att se till kvinnans behov och 

ha dem i centrum för att hon ska kunna få rätt stöd och vård (Beynon et al., 2012; Ramsay et 

al., 2012; Wiklund-Gustin & Bergbom, 2012). 

 

7.2. Metoddiskussion  

Vår litteraturstudie ger en bild över det aktuella forskningsläget och bildar ett underlag för att 

evidensbaserad vård ska kunna bedrivas (Rosen, 2012). I litteraturstudien har sju kvalitativa 

och två kvantitativa vetenskapliga artiklar använts för att besvara studiens syfte. Det kan 

argumenteras att studien borde ha innehållit fler kvantitativa studier då dessa ger resultat som 

är generaliserbart (Polit & Beck, 2012). Men syftet var att beskriva hur hälso- och 

sjukvårdspersonal upplever mötet med våldsutsatta kvinnor samt vilka åtgärder de föreslår 

för att underlätta våldsutsatta kvinnors situation. Vi argumenterar därför att inkluderade 

kvalitativa artiklar i denna litteraturstudie ger djupare förståelse gällande en subjektiva, 

individuella upplevelser, erfarenheter och handlingar (SBU, 2014) jämfört om bara 

kvantitativa artiklar hade inkluderats. 

 

Sökorden utformades med hjälp av MeSH-termer. Genom att skriva sökorden i olika 

kombinationer minimerades risken att gå miste om relevanta studier. Genom testsökningar 

gavs möjligheten att hitta synonymer till sökorden och därmed möjligheten till ett bredare 

sökresultat. Författarna använde sig av väsentliga sökord för att besvara syftet med studien i 

samtliga sökningar. Exempel på sökord som användes var bland annat “Battred Woman”, 

“Domestic violence”, “Nurse Attitudes” och “Professional-patient relations”.  I sökningen 

användes termerna “AND”, för att avgränsa och göra sökningarna mer specifika och “OR” 

för att vidga sökresultatet och på så sätt inte gå miste om studier med liknande syfte som 

möjligen använt olika sökord (Karlsson, 2012). 
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Databasen som användes för att söka artiklar var PubMed vilket innebar att vi fick ett brett 

urval av artiklar inom omvårdnads-, folkhälso- medicin- och psykologiperspektiv. Ett flertal 

artiklar återkom i olika sökningar vilket gav författarna uppfattningen om att 

forskningsområdet ringast in. Sex sökningar i PubMed gjordes vilket resulterade i totalt 164 

träffar där alla titlar lästes. Av dessa sållades 119 artiklar bort då titeln tydligt visade att 

studien inte besvarade syftet med författarnas studie. Författarna medger att dessa artiklars 

titel kan ha varit missvisande och att vi på så sätt gick miste om relevanta studier. Totalt 

lästes 45 abstract för att få uppfattningen om de besvarade studiens syfte, 25 artiklar lästes i 

full text. Sjutton artiklar valdes ut i ett första urval av vilka senare 10 artiklar valdes ut. Dessa 

granskades vetenskapligt enligt ett bedömningsunderlag av SBU & SFF:s och Willian, Stoltz 

& Bahtsevanis (2011). 

 

Artiklarna granskades först enskilt för att på så sätt öka tillförlitligheten i denna studie. Sedan 

jämförde författarna sina resultat för varje enskild artikel. Om meningsskillnader gällande en 

artikels kvalité fanns granskade författarna artikeln gemensamt en ytterligare gång. 

Granskningen resulterade i att 9 av artiklarna fick grad I, det vill säga var av hög kvalité, och 

inkluderades i denna studie medan en artikel fick grad III, vilket innebar låg kvalité och 

exkluderades. Det faktum att vi aldrig granskat artiklar med hjälp av denna granskningsmall 

gjorde att vissa svårigheter uppstod vid bedömningarna Det kan i sin tur ha påverkat vilken 

gradering studien fick. Att enbart 9 artiklar är grunden för denna studies resultat kan anses 

påverka resultatets validitet och studiens generaliserbarhet. Svårigheter att finna nyligen 

publicerade artiklar om mäns våld mot kvinnor visar att fler studier inom ämnet behövs. 

 

De utvalda artiklarnas resultat analyserades med innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Vi analyserade artiklarna var för sig för att sedan diskutera och reflektera tillsammans 

över resultatet. Vid jämförelsen framgick det att författarna till stor del hade kategoriserat 

artiklarna lika vilket kan ses som en styrka. Vid några tillfällen hände det dock att delar av en 

artikels resultat var otydlig. Detta resulterade i att författarna valde att exkludera den delen 

istället för att tolka stycket till sin fördel. 

 

Sammanfattningsvis anser vi att denna litteraturstudie på ett tillförlitligt sätt beskriver 

sjukvårdspersonals upplevelser. Vi anser att det är rimligt att anta att studiens resultat kan 

överföras till sjukvårdspersonal som arbetar i västerländsk kontext. 
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7.3. Klinisk implikation 

I mötet med en våldsutsatt kvinna är det av stor vikt att personalen bistår med adekvat och 

evidensbaserad kunskap för att på så sätt ge så god vård som möjligt. Denna studie visar 

tydligt att det finns brister i såväl kunskap, strategier, erfarenheter, förhållningssätt och 

rutiner. Det har också blivit tydligt att det är många faktorer som har betydelse för hur mötet 

med våldsutsatta kvinnor uppdagas samt vilket resultat mötet får. Hälso- och sjukvården 

måste bli bättre på att införa screening av kvinnor samt genomföra organisationsförändringar. 

Att utbilda personal och kvinnor om våld är också något som vi anser är nödvändigt. 

Ytterligare forskning inom ämnet är nödvändigt för att sjukvården på bästa sätt ska kunna 

hantera det folkhälsoproblem som mäns våld mot kvinnor faktiskt utgör. På så sätt kan man 

utarbeta strategier för att hjälpa och stödja kvinnan, såväl fysiskt och psykiskt, i den utsatta 

situationen. Trots att mäns våld mot kvinnor är ett väldigt utbrett problem världen över fick vi 

endast 9 studier. Detta visar tydligt på att fler studier om våld behövs.  

 

7.4. Slutsats 

Hälso- och sjukvården behöver organisera sitt arbete så att sjukvårdspersonal får tydligare 

riktlinjer och mer utbildning för att kunna bemöta kvinnorna på ett adekvat sätt. Brister inom 

organisationen påverkar mötet med den våldsutsatta kvinnan negativt. 
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Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I. & Lyckhage, 

D.E. (2014). Don't ask don't tell: Battered 

women living in Sweden encounter with 

healthcare personnel and their experience of 

the care given. Int J Qual Stud Health Well-

being. (9) 2014.10.3402/qhw.v9.23166. 

doi:10.3402/qhw.v9.23166 

Databas Pubmed 

Land Sverige 

Syfte Få en fördjupad förståelse av våldsutsatta 

kvinnors erfarenheter och möte med 

sjukvårdspersonal, socialarbetare och polis 

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Kvalitativ design där man utfört intervjuer med 

hjälp av en semi-strukturerad intervjuguide.  

Urvalet var kvinnor som blivit utsatta för 

våld i Stockholm. I studien intervjuades 12 

kvinnor. Bortfallet diskuterades ej.  

Resultat Genom informationen från intervjuerna 

framkom att de utsatta kvinnorna kände att de 

inte blev sedda eller tagna på allvar. Det ansågs 

svårt att möta sjukvårdspersonal, socialarbetare 

och polis. Det framkom att kvinnorna ofta 

kände skuld för det inträffade och att de ”bara 

tog upp personalens tid på ett negativt sätt” 

istället för att få den hjälp och stöd de behövde. 

En del av kvinnorna som intervjuades uppgav 

att de kände sig förolämpade av 

sjukvårdspersonal och socialarbetare samt att 

de upplevade varierad kompetens och kunskap 

bland personalen. 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens 
 

 

Paulin-Baraldi, AC., De-Almedia, AM,. 
Perdona, G., Meloni-Vieira, E. & D-Santos, 

MA. (2013). Perception and Attitudes of 

Physicians and Nurses about Violence 

against Women. Nurs Res Pract. doi: 

10.1155/2013/785025 

Databas Pubmed 

Land Brasilien 

Syfte Undersöka sjuksköterskors och läkares 

uppfattningar och attityder om våld mot 

kvinnor. 

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Kvantitativ tvärsnittsstudie där man använt sig 

av intervjuer. Urvalet var sjuksköterskor och 

läkare från hälsoenheter i Ribeirão Preto 

Brasilien. I studien intervjuades 51 

sjuksköterskor och 170 läkare. Bortfallet 

diskuterades ej.  

Resultat Genom informationen från intervjuerna 

framkom det att sjuksköterskorna var mer 

obekväma med att prata om våld. Fler 

sjuksköterskor än läkare hade aldrig ställt 

frågan om våld i hemmet. Både 

sjuksköterskorna och läkarna uppgav att 

missbruk, psykiska problem hos mannen och 

arbetslöshet kunde orsaka våldshandlingar. De 

var överrens om att våld i parrelationer blivit 

ett folkhälsoproblem. 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Beynon, CE., Gutmanis. IA., Tutty, LM., 
Wathen, CN. & MacMillan, HL. (2012). Why 

physicians and nurses ask (or don’t) about 

partner violence: a qualitative analysis. 

BMC Public Health. 2012; 12: 473. doi: 

10.1186/1471-2458-12-473 

Databas Pubmed 

Land Kanada 

Syfte Identifiera vilka hinder som finns för att 

sjuksköterskor och läkare ska fråga kvinnor 

om våldsutsatthet och hur dessa åtgärdas samt 

personalens upplevelser av att fråga.  

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Kvantitativ enkätstudie. Slumpmässigt urval 

bland sjuksköterskor och läkare som arbetade i 

Ontario, Kanada. I studien deltog 1000 

sjuksköterskor och 1000 läkare.Av de tillfrågade 

svarade 597 sjuksköterskor och 328 läkare med 

fullständiga enkätformulär.  

Resultat Genom enkäterna framkom dessa hinder att inte 

ställa frågan om våld: 

 Tidsbrist 

 För lite utbildning i att fråga om våld 

 Kvinnornas beteenden (ex.förnekelse) 

 Partner närvarande 

 Språkliga/kulturella skillnader 

 För lite resurser 

Åtgärder som föreslogs av de deltagande: 

 Mer utbildning om våld i parrelationer 

och hur man ställer frågan 

 Mer resurser (från samhälle och 

arbetsplats) 

 Fler verktyg (ex. protokoll, obligatorisk 

screening) 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Leppäkoski, T. & Paavilainen, E. (2011). 
Triangulation as a method to create a 

preliminary model to identify and intervene 

in intimate partner violence. Applied Nursing 

Research.25(3). 

doi:10.1016/j.apnr.2011.03.002 

Databas Pubmed 

Land Finland 

Syfte Ta reda på faktorer som försvårar för 

sjukvårdspersonal och utsatta kvinnor att 

identifiera och/eller fråga om våld i 

parrelationer.  

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Studien utformades först genom enkäter och 

sedan med hjälp av semi-strukturerade 

intervjuer. Urvalet i studien var 3 

universitetssjukhus, 10 central sjukhus, 13 

distriktssjukhus och 2 vårdcentraler 

Resultat Faktorer som försvårar utifrån kvinnans 

perspektiv: 

 Frågan ställs på ett anklagande sätt  

 Känner ej tillit till sjukvårdspersonalen 

 Rädsla över att partnern ska hämnas 

 Rädsla över att förlora kontrollen och 

över sina personliga känslor 

 Rädsla för att bli av med sina barn 

 Tidigare sökt för våldsutsatthet/fått 

frågan och då inte fått hjälp 

 Enbart fått behandling för fysiskt skada 

men inte fått frågan om hur skadan 

uppkommit 

Faktorer som försvårar utifrån vårdpersonals 

perspektiv: 

 Kvinna var antingen fysiskt eller 

psykiskt sjuk 

 Orolig för kvinnans säkerhet 

 Brist på kunskap, erfarenhet eller 

utbildning 

 Brist på effektiva åtgärder 

 Brist på stöd från kollegor eller ledning 

 Tidsbrist 

 Rädsla för att kränka patienten 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Taylor, J., Brandbury-Jones, C., Kroll, T. & 
Duncan, F. (2013). Health professionals’ 

beliefs about domestic abuse and the issue of 

disclosure: a critical incident technique 

study. Health & Social Care in the 

Community. 21(5).  

Databas Pubmed 

Land Skottland  

Syfte Undersöka sjukvårdpersonals gemensamma ' 

föreställningar om våld mot kvinnor samt 

problem gällande identifiering av våld i nära 

relationer.  

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Metoden var semi-strukturerade intervjuer med 

29 sjukvårdspersonal, varav 11 var 

barnmorskor och 16 var sjuksköterskor inom 

primärvården. I studien deltog också 

fokusgrupper med våldsutsatta kvinnor.  

Resultat Ur de utsatta kvinnornas perspektiv: 

 Kvinnorna har ofta svårt att känna 
igen missbruk och att de är utsatta. 

De behöver därför hjälp att identifiera 

sina erfarenheter av våldsutsatthet. 

 Det är vanligt att kvinnorna förnekar 

att de ha blivit utsatta för våld.  

 Det var av betydelse att man träffar 
samma sjukvårdspersonal flera 

gånger. På så sätt byggs ett förtroende 

upp som gör det lättare att berätta. 

Ur sjukvårdspersonalens perspektiv: 

 De ansåg det som sitt ansvar att 

”avslöja” våldet. 

 De ansåg att de måste bli bättre på att 

identifiera symtom på våld 

 De kände en hjälplöshet och en chock 

av vissa kvinnors val att stanna kvar.  

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Ramsay, J., Rutterford, C., Gregory, A., 
Dunne, D., Eldrigde, S., Sharp, D. & Feder, 

G. (2012). Domestic violence: knowledge, 

attitudes, and clinical practice of selected UK 

primary healthcare clinicians. British Journal 

of General Practice. DOI: 

10.3399/bjgp12X654623 

 

Databas Pubmed 

Land England 

Syfte Mäta kunskapsnivån, attityder och kliniska 

färdigheter hos personal på sjukvårdskliniker 

gällande våld i parrelation. 

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

En tvärsnittsundersökning genomfördes som en 

del av en randomiserad kontrollerad studie. 

Urvalet var sjukvårdsmottagningar i London. 

48 av 82 kliniker deltog i studien. Bortfallet var 

de klinker som inte använde elektroniska 

journaler 

Resultat En fjärdedel av de kliniker som deltog kände 

att de kunde ställa lämpliga frågor om våld i 

hemmet samt skriva remisser till kvinnorna. 

Majoriteten av klinikerna kände att de kunde 

identifiera de medicinska tillstånd som 

förknippas med våld i hemmet och anledningar 

till att kvinnan inte vågar lämna sin partner. 

Mindre än hälften av personalen på de 

tillfrågade klinikerna tyckte att det var lämpligt 

att direkt fråga om våld och enbart 36% hade 

vetskapen om att största skaderisken för en 

kvinna som blivit utsatt för våld är när denne 

lämnar partnern. Både läkare och 

sjuksköterskor på de kliniker som deltog 

uppgav dock att de behövde mer kunskap och 

träning inom ämnet. 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Sprague, S., Swinton, M., Madden, K., Swaleh, R., 
Goslings, JC., Petrisor, B. & Bhandari, M. (2013). 

Barriers to and facilitators for screening women for 

intimate partner violence in surgical fracture clinics: a 

qualitative descriptive approach. BMC Musculoskelet 

Disorders. 14(122). doi: 10.1186/1471-2474-14-122 

Databas Pubmed 

Land Kanada 

Syfte Att utforska de upplevda hindren för screening av 

våld mot kvinnor i parrelationer och alternativ för att 

överkomma dessa hinder.  

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Kvalitativa deskriptiva, semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet var ortopedkirurger och läkarstudenter inom 

området ortopedi. 7 ortopedkirurger och 13 

läkarstudenter deltog.  

Resultat Upplevda hinder: 

 Oförmögenhet att träffa den kvinnliga patienten 

själv (pga anhöriga/många studenter) 

 Ingen tillgång till lämpliga samtalsrum 

  Ej lättillgänglig anamnes om patienten 

 Begränsad tid med varje patient 

 Språkliga/kulturella hinder 

 Brist på utbildning inom ämnet 

 Brist på material som underlättar screening 

Åtgärder: 

 Mer träning/utbildning inom ämnet 

 Lämpliga samtalsrum 

 Tillgängliga broschyrer om ämnet synliga på 

kliniken för att få patienterna att känna sig mer 

bekväma med ämnet. 

 Material som underlättar screening (t.ex. 

riktlinjer, checklistor och screening instrument) 

 Markera journalen vid misstanke om att 

patienten blir utsatt för våld 

 Mer stöd för personalen 

Vetenskaplig kvalité Grad I 
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Referens Sprague C., Hatcher, AM., Woollett, N & Black, V. (2015). How Nurses in 
Johannesburg Address Intimate Partner Violence in Female Patients: 

Understanding IPV Responses in Low- and Middle-Income Country Health 

Systems. Journal of interpersonal violence. 30 (10). Doi: 

10.1177/0886260515589929 

Databas Pubmed 

Land Sydafrika 

Syfte Syftet med denna studie var att förstå varför och hur sjuksköterskor bemöter 

frågan om våld mor kvinnor i parrelation.  

Metod  

Urval  

Design  

Bortfall  

Deskriptiv, kvalitativ design. Semi-strukturerade intervjuer. 25 kvinnliga 

sjuksköterskor från fem vårdinrättningar i Johannesburg intervjuades. Alla 

deltagare arbetade inom mödravård, moderskap, abort, obstetrik eller 

gynekologi. Intervjuerna transkriberades och översattes till engelska vid 

behov. Alla deltagare hade erfarenheter av mäns våld mot kvinnor, om det så 

fanns inom familjen eller i det nära samhället. 

Resultat Intervjuerna delades upp i 4 olika ”Teman”: 

 

Tema 1: Hur sjuksköterskor svarar på IPV hos kvinnor 
 Kvinnan fick frågan om våld och sjuksköterskan kunde fastställa om 

förekomsten av våld i parrelation fanns. Genom att prata med 

patienten fick sjuksköterskorna en god bild av kvinnans personliga liv 

och medicinska anamnes 

 Möjligheten att finna tecken och symtom, uppenbara eller dolda, 

ökade 

Tema 2: Varför sjuksköterskor svara på IPV: Patienters förväntningar 

och sjuksköterskors respons 

 Sjuksköterskorna kände en skyldighet att fråga kvinnorna om våld och 

hade ett intresse av att hjälpa de utsatta. De kände en oro över 

kvinnornas hälsa. 

 Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade en förväntan på 

sjukvården, att de skulle få råd, stöd och hjälp.  

 Avsaknaden av riktlinjer från sjukvårdsledningen uppgavs av 
sjuksköterskorna som oroande varpå de utövande arbetsuppgifter 

(som t.ex. screening för våld) som var utöver deras ansvarsområde.   
Tema 3: Direkta erfarenheter av våld och hur detta påverkar 

sjuksköterskors attityder och beteenden rörande våld i parrelation.  

 Sjuksköterskorna menade att om man själv har erfarenheter av våld ger 

det en möjlighet att bemöta våldsutsatta kvinnor på ett bra sätt.  

Tema 4: Bristande polisrespons sätter press på sjuksköterskorna att agera. 

 Sjuksköterskorna uppgav att polisens insatser vid våld i nära relationer 

var knapphändig varpå kvinnorna istället vände sig till sjukvården för 

hjälp. 

 Bristande polisinsatser gjorde att sjuksköterskorna oroade sig 

ytterligare över hälsoeffekterna hos kvinnor som är kvar i en relation 

innehållande våld. Detta medförde också att sjuksköterskorna blev 

motiverade till att agera. 
 

Vetenskaplig 

kvalité 

Grad I 
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Referens Baig, AA., Ryan, GW. & Rodriguez, MA. (2012). Provider Barriers and 

Facilitators to Screening for Intimate Partner Violence in Bogotá, Colombia. 

Health Care Women Int.33(3), 250–261. 

doi:  10.1080/07399332.2011.646368 

  

Databas PubMed 

Land Colombia 

Syfte Syftet med studien var att undersöka barriärer och hinder i screeningen av 

våld i parrelationer.   

Metod 

Urval 

Design 

Bortfall 

Kvalitativa deskriptiva, semistrukturerade intervjuer.  
Intervjuerna genomfördes med vårdpersonal på åtta olika sjukhus och totalt 

intervjuades 27 personer. Inkluderingskriterier var sjukvårdspersonal vars 

patientpopulation som åtminstone bestod av 50% kvinnor i fertil ålder. 

En deskriptiv statistik användes för att sammanställa svaren. Totalt 

tillfrågades nio sjukhus att delta i studien men bara åtta svarade. 28 personer 

uppfyllde urvalskriterierna, 27 hade tid att delta.   

Resultat Endast tre av de intervjuade svarade att de frågade om våld som rutin. De 

övriga 24 tog endast upp frågan om patienten själv tog upp ämnet. Men de 

var alla medvetna om sitt ansvar i att fråga om våld. De hinder som kom 

fram var: 

 Brist på tid, utbildning, personal och för många patienter. 

 Personalen visste inte hur de skulle gå vidare om kvinnan bekräftade 

att våld förekommit 

 En del av personalen visst inte hur de skulle ställa frågan om våld 

För att förbättra screeningen och upptäckandet av våld önskade 

personalen: 

 Mer utbildning för både sjuksköterskor och läkare, för att veta vad 

man ska leta efter och hur man ska gå vidare om våldet blir bekräftat 

 Utbilda de kvinnliga patienterna om deras rättigheter 

 Förändringar inom organisationen, mer tid för varje patient 

Vetenskaplig 

kvalitét 

Grad I 
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