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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem och en av de främsta 

anledningarna till kvinnors ohälsa. Hälso- och sjukvården möter ofta kvinnor som 

utsätts för våld av en manlig partner inom en relation. Att hjälpa våldsutsatta kvinnor är 

således hälso- och sjukvårdens ansvar, inte minst för sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Sjuksköterskors upplevelser av att ställa 

frågor om intimt partnervåld påverkar hur ofta kvinnor tillfrågas. 

Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och 

uppfattar att tillfråga kvinnliga patienter som besöker hälso- och sjukvården om 

våldsutsatthet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie har genomförts utifrån studier med kvalitativ 

ansats. 

Resultat: Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplevde flertalet barriärer och olika 

känslor av att tillfråga kvinnor om våld. Sjuksköterskors upplevda barriärer var brist på 

kunskap, tid, mannens närvaro och negativa känslor. Positiva känslor och ett uppbyggt 

förtroende hos kvinnan ökade frekvensen av frågeställandet.  

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor upplever såväl negativa som positiva 

känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor, samt när de ställer frågor om våldsutsatthet. 

Sjuksköterskor och barnmorskors upplevda hinder för att ställa frågor om våld skulle 

kunna reduceras genom en stressreducerad arbetsmiljö, utbildning och praktisk träning i 

att ställa frågor om våld. Upplevt stöd från kollegor är viktigt, likaså tydliga riktlinjer 

och handlingsplaner.  

Nyckelord: Kvinnor, Omvårdnad, Sjuksköterska, Våld 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Violence against women is a global health problem and one of the main 

reasons for women’s health problems. Health care often meets women exposed to 

violence by a male partner in a relationship. To help abused women is therefore the 

health cares’ responsibility, not least for nurses, specialist nurses and midwives. 

Nurses’ experiences of asking questions about intimate partner violence affect how 

often women are being asked. 

Objective: The aim of this study was to explore nurses’ experience of ask women about 

exposure to violence.  

Method: A systematic literature study has been conducted on the basis of studies with 

qualitative approach. 

Results: The results demonstrate that nurses experienced several barriers and feelings 

when asking women about violence exposure. Nurses’ experienced barriers including 

lack of knowledge, lack of time, the man’s presence and negative emotions. Positive 

emotions and a created trust with the woman increased the frequency of asked 

questions. 

Conclusions: Nurses’ experience negative as well as positive emotions when asking 

women about violence exposure. The frequency of asking questions could possibly be 

increased by a less stressful environment, education and practical training. Support 

from colleagues is important, as well as clear guidelines and action plans. 

Keywords: Nurse, Nursing, Violence, Women 
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BAKGRUND 

Definitioner av våld 

Våld mot kvinnor är ett stort globalt hälsoproblem (United Nations, 1994; World Health 

Organization, 2016). Våldet är en av de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa 

(World Health Organization, 1997). Handlingen kan leda till självmord, sexuellt 

överförbara sjukdomar, depression och post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) (World 

Health Organization, 2016). En definition som än idag är aktuell gällande utövande av 

våld mot kvinnor är den som FN:s generalförsamling beskriver som 

 “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” (United Nations, 

1993).  

Trots en gemensam och stadgad definition råder det olika uppfattningar om vad som 

klassas som en våldshandling. Detta resulterat i att en stor andel våldshandlingar inte 

rapporteras, vilket leder till bristfällig statistik (World Health Organization, 2013). 

Totalt 35 % av alla kvinnor i världen har någon gång utsatts för våld av en man, 

antingen fysiskt eller sexuellt (United Nations, 1994; World Health Organization, 

2016).  

Fysiskt våld innefattar alla våldshandlingar som kan innebära slag, sparkar, knuffar 

eller andra handlingar som leder till kroppslig skada. Det kan även förekomma hot om 

att använda våld eller att ta någons liv. Fysiskt våld kan dessutom innefatta innehav av 

föremål eller vapen till syfte att hota eller skada en person (World Health Organization, 

2013).  

Sexuellt våld innefattar sexuella handlingar som utförs mot någons medgivande. Det 

kan även innebära handlingar som utförs mot någons sexualitet utan personens 

godkännande och samtycke. Sexuellt våld kan innefatta försök och tvång till dessa 

handlingar, tillsammans med sexuella kommentarer, sexuell diskriminering, psykiska 

hot och andra typer av hot, sexhandel och incest. Övergrepp är förekommande och kan 

innebära införande av könsorgan, kroppsdel och främmande föremål i vagina, anus, 

mun eller andra delar av kroppen. Sexuellt våld innefattar utnyttjande i situationer där 
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personen är oförmögen att utföra sexuella handlingar eller inte är vid sitt fulla 

medvetande. Sexuellt våld inbegriper alla typer av fysisk beröring på olika delar av 

kroppen, men det kan även innefatta sexuella blickar eller att medvetet gnida sig mot en 

person (World Health Organization, 2002). Våld inom en relation kan även infiltrera 

ekonomiska tillgångar, vilket definieras som ekonomiskt våld. Våldet innebär således 

att den ena partnern brukar ekonomisk makt i form av att kontrollera alltifrån en 

människas bankkonto till yrkesval. Dessa våldshandlingar utgörs vanligtvis av 

våldsutövaren till syfte att kontrollera och bruka makt över partnern (Kastling, 2012). 

Våld kan även förekomma genom psykisk misshandel, vilket kan omfatta olika typer av 

hot, kränkningar, ryktesspridning, kritik och sårande ord. Våld som sker inom en 

relation kan ge uttryck i form av förstörande av personens ägodelar, vilket vanligen 

benämns som materialistiskt våld. (Kastling, 2012).  

Intimt partnervåld 

Totalt 30 % av alla kvinnor i världen har blivit utsatta för våld av en partner, vilket 

benämns som intimt partnervåld (IPV). (World Health Organization, 2013). Varje år 

uppskattas 3,5 miljoner kvinnor mördas till följd av partnerrelaterat våld (Davies, 

2002). Intimt partnervåld innefattar många olika varianter av relationer och våldet kan 

ge uttryck på många olika sätt (Heimer & Sandberg, 2011). Våldet kan utövas av en 

man mot en kvinna eller av en kvinna mot en man i en heterosexuell relation och inom 

samkönade relationer. Forskning visar däremot att i majoriteten av fallen är det mannen 

som är våldsutövare (Dobash, Dobash, Wilson & Daly, 1992) och att kvinnor i större 

utsträckning utsätts för våld av en manlig partner i en relation (Kvinnorfrid, 1995). För 

att förstå hur våldet vanligtvis ter sig och hur det utvecklas i en relation brukar 

begreppet normaliseringsprocessen användas (Heimer & Sandberg, 2011). 

Normaliseringsprocessen är ett centralt begrepp som beskriver hur våldet inom en 

relation successivt normaliseras och kvinnans livsutrymme minskar när våldet ökar 

(Lundgren, 2004). Våldet börjar vanligtvis med psykisk misshandel, vilket successivt 

kan övergå till fysisk misshandel. Resultatet av detta blir ofta att det kan vara svårt för 

kvinnan att lämna en våldsam relation eftersom hennes självförtroende brutits ner och 

hon långsamt börjar acceptera våldsutövarens bild av henne. Mannen blir uteslutande 

den enda kontakten för kvinnan som isolerats från vänner och familj. Våldet kan ofta 

skifta mellan omtänksamhet och våldshandlingar. Våldsutövaren skuldbelägger ofta 
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kvinnan för våldet, vilket även leder till en sämre självkänsla hos kvinnan (Heimer & 

Sandberg, 2011). 

Våldets grundläggande orsaker 

FN har fastslagit att våld mot kvinnor är ett uttryck för en ojämlik maktrelation mellan 

män och kvinnor (Förenta Nationerna, 2012). Strukturella perspektiv som 

könsmaktsperspektivet kan användas för att förstå mänskligt samspel som på olika 

nivåer formas av yttre förhållanden, i det här fallet hur våld hör ihop med den ojämna 

maktfördelning som existerar mellan män och kvinnor (Lundgren, Heimer, Jenny 

Westerstrand & Anne-Marie Kalliokoski, 2001). Den överordnade positionen män har i 

samhället gör att de fritt värderar och tolkar utifrån ett perspektiv där kvinnors åsikter 

och värderingar inte inkluderats (Dorothy, 1990). 

Arbetet med mäns våld mot kvinnor har ofta inneburit fokus på kvinnan, istället för att 

uppmärksamma och reducera ojämlika maktförhållanden som i grunden är orsaken till 

våldet (Johansson- Latham, 2005). För att motverka våldet krävs en ändrad syn på hur 

män och kvinnor betraktas och att makten fördelas lika (Lundgren et al., 2001).  

Våld mot kvinnor i relation till mänskliga rättigheter 

Våld mot kvinnor är ett allvarligt brott som strider mot de grundläggande mänskliga 

rättigheterna som FN skrev under år 1948. De mänskliga rättigheterna innebär i kort att 

alla människor är lika mycket värda, har samma rättigheter och är fria individer med 

självbestämmanderätt över sina egna liv (Förenta Nationerna, 2008). En deklaration 

som infördes år 1993 av FN:s generalförsamling handlar om avvecklandet av våld och 

diskriminering mot kvinnor. I denna deklaration beskrivs vikten av alla kvinnors lika 

rättigheter, frihet och säkerhet i samhället, oavsett etnicitet eller religion (United 

Nations, 1993). FN visar i sin rapport från kvinnokonferensen i Peking 1995 de 

mänskliga rättigheterna som en grundsten i arbetet för att bekämpa våldet mot kvinnor; 

ett våld som i många avseenden har osynliggjorts. Kvinnors rättigheter har inte 

uppmärksammats som en del av de mänskliga rättigheterna i den utsträckning de skulle 

behövas. Det är viktigt att förebyggandet av våld mot kvinnor uppmärksammas i 

politikens beslutsfattning på ett sätt som grundar sig i män och kvinnors lika rättigheter 

(United Nations, 1995). FN menar att det globala arbetet för jämställdhet utvecklas i 

rätt riktning, men att det ännu är långt ifrån jämlikt (Förenta Nationerna, 2012). 
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Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar i det preventiva arbetet för att förhindra att våld 

mot kvinnor sker. Det preventiva arbetet innefattar främst att uppmärksamma 

våldsutsatthet och att fungera som en länk mellan olika instanser i samhället (World 

Health Organization, 2002). Hälso- och sjukvården har ett ansvar att prioritera, 

uppmärksamma och ge behandling till kvinnor som utsätts för våld (Andréasson, 

Stenson, Björck & Heimer, 2006). Vid undvikande av att ställa frågor om våld kan 

resultatet bli att kvinnor inte får den hjälp de behöver. Hälso- och sjukvården är en 

instans dit våldsutsatta kvinnor oftast söker sig på grund av våldets fysiska och psykiska 

konsekvenser, vilket ställer krav på att hälso- och sjukvården tar ansvar för dessa 

kvinnor (Tönnesen, Heimer & Lundh, 1999). I många fall finns bristande kunskaper i 

att ställa frågor om våld (Stinson, 2006) och utbildningar saknas ofta för vårdpersonal 

(LoGiudice, 2015).  

Sjuksköterskans ansvar i att ställa frågor om våld 

För att erhålla specialistsjuksköterske- och barnmorskeexamen i Sverige krävs en 

grundutbildning som sjuksköterska. I bakgrunden till detta examensarbete inkluderas 

såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor och barnmorskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

Sjuksköterskor har ett ansvar att ställa frågor om våld, vilket utförs alltför sällan. Endast 

5 % av alla våldsutsatta kvinnor uppmärksammas inom akutsjukvården (Orloff, 1996). 

Att tillfråga kvinnor om våld leder ofta till att utsatta kvinnor upptäcks i större 

utsträckning (Ramsay, Richardson, Carter, Davidson & Feder, 2002) och får hjälp med 

tidiga stödinsatser (Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & MacMillan, 2007). Den 

grundläggande sjuksköterskeutbildningen har i många västerländska länder ingen 

utbildning i ämnet våld mot kvinnor och sjuksköterskorna har i många fall inga 

användbara guider eller riktlinjer för hur frågor om våldsutsatthet ska ställas på ett bra 

sätt (LoGiudice, 2015; Stinson, 2006). Riktlinjer har visat sig användbara när erfarenhet 

saknas hos sjukvårdspersonal (Lukasse, 2010). Genom utbildning för sjuksköterskor 

kan förutfattade meningar om våld undvikas (Stinson, 2006). En erfaren sjuksköterska 

eller barnmorska kan läsa av om en patient far illa genom tecken som ansiktsuttryck, 

avvikande beteenden eller känslor av skam (LoGiudice, 2015).  
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Fysiska tecken på våld som kan uppmärksammas hos kvinnan kan vara blåmärken som 

ofta döljs under kvinnans kläder, strypmärken, ansiktsfrakturer, blåtiror, samt 

uppsvullna läppar och hjärnskakning (Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010). 

I mötet mellan patient och sjuksköterska är det viktigt att sjuksköterskan tänker på att 

patienten befinner sig i en utsatt situation och behöver sjukvårdens hjälp (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). Studier visar på att 75 % av alla kvinnor anser det 

relevant att bli tillfrågade om våldsutsatthet (Ramsay et al., 2002), trots att många 

kvinnor ofta känner rädsla inför att prata om detta (Orloff, 1996). Det är 

sjuksköterskans ansvar att skydda kvinnan på bästa sätt och förmedla ett bra bemötande 

för att inge förtroende hos kvinnorna (Tönnessen et al., 1999). Det kan även vara av 

fördel att ställa dessa frågor avgränsat från man och barn i relationer där kvinnan utsätts 

för våld av en manlig partner (Johnston, 2006; Orloff, 1996). Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser till patientens omvårdnadsbehov i mötet med våldsutsatta kvinnor. 

Viktiga aspekter i omvårdnadsarbetet med kvinnor som utsatts för våld beskrivs av 

Swanson (1991) som att sjuksköterskan bör se till hela patienten och ha förmågan att 

sätta sig in i kvinnans känslor och upplevelser. Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

lyhört på patienten och erhåller en öppen attityd. Sjuksköterskan bör även agera 

hjälpsamt och stötta patienten under samtalet och i samarbetet med andra instanser. Det 

är viktigt att sjuksköterskan arbetar med kvinnors välmående (Johnston, 2006; 

Swanson, 1993). Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta våldsutsatta kvinnor är 

viktigt att uppmärksamma eftersom forskning tyder på att det finns svårigheter hos 

vårdpersonal att ställa frågor om våld. Genom kunskap kan mötet mellan kvinnan och 

hälso- och sjukvården förbättras, vilket resulterar i att fler kvinnor kan få den hjälp som 

behövs (A. LoGiudice, 2015).  

 Teoretisk referensram 

Sjuksköterskors, specialistsjuksköterskors och barnmorskors agerande avseende att 

ställa frågor om våld kan beskrivas utifrån hälsoteorin Health Belief Model (HBM). 

Denna hälsoteori beskriver varför personer tenderar att agera eller avstå från att agera i 

olika situationer, exempelvis varför vissa sjuksköterskor, till skillnad från andra, väljer 

att agera och tillfråga kvinnor om våld (Current Nursing, 2012). Denna hälsoteori 

ansågs lämplig som ett komplement till sjuksköterskors upplevda känslor och upplevda 

barriärer eftersom faktorerna i HBM kan bidra till att förklara varför sjuksköterskor 

väljer eller inte väljer att ställa frågor om våldsutsatthet.  
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I HBM beskrivs ett flertal faktorer och orsaker som påverkar varför personer tenderar 

till att agera på ett visst sätt. Faktorer som i denna teori och modell kan anses avgörande 

för sjuksköterskors agerande är demografiska och psykosociala faktorer. Demografiska 

faktorer innefattar bland annat ålder och kön. Psykosociala faktorer som ingår i 

modellen är bland annat social tillhörighet och personlighet. Vad som får personer att 

handla på ett visst sätt i olika situationer kan därmed variera. I denna modell inkluderas 

några element som kan påverka individers handlingar. Stöttning från andra personer 

kan vara en avgörande faktor i frågeställandet, eftersom hur en person tenderar att agera 

har visat sig påverkas från andra personer. En faktor som även kan påverka en individs 

agerande kan vara att personen avstår från att handla om resultatet av sådant handlande 

förväntas bli negativt. Förutses handlingen resultera i ett positivt utfall tenderar 

personer därför att agera i större utsträckning. Om sjuksköterskor upplever hinder av 

olika arter, exempelvis barriärer inom den sociala tillhörigheten eller demografiska 

faktorer kan det leda till att frågor om våld inte ställs (Current Nursing, 2012).  

Problemformulering 

Hur frekvent sjuksköterskor ställer frågor om våld till kvinnor som besöker hälso- och 

sjukvården påverkas av ett flertal olika faktorer. Att sammanställa existerande forskning 

som belyser sjuksköterskors upplevelser av att ställa frågor om våld skulle kunna bidra 

till att identifiera viktiga områden för utveckling av omvårdnad inom detta fält. Detta 

skulle därmed kunna leda till en vinst både för kvinnor och hälso- och sjukvården. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever och uppfattar att 

tillfråga kvinnliga patienter som besöker hälso- och sjukvården om våldsutsatthet. 

Frågeställningar 

Hur upplever och uppfattar sjuksköterskor att ställa frågor om våld till kvinnliga 

patienter inom hälso- och sjukvården? 

Avgränsning 

I denna litteraturstudie avgränsades det valda ämnet till att handla om sjuksköterskors 

möte med kvinnor som utsätts för intimt partnervåld inom heterosexuella relationer.  
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METOD 

Design 

En systematisk litteraturstudie har utförts. En sammanställning utfördes av det valda 

ämnet utifrån problemformuleringen, det aktuella syftet och frågeställningarna. Ett 

utförande av en systematisk litteraturstudie kräver ett relevant antal artiklar av hög 

kvalitet för att besvara studiens syfte och för att dra slutsatser (Forsberg och 

Wengström, 2016). 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna innefattade artiklar som var publicerade mellan åren 1995-2016. 

Ett krav för denna studie var att minst 10 artiklar skulle kunna besvara studiens syfte. 

Endast kvalitativa artiklar valdes för att resultatet skulle bli enhetligt och besvara 

studiens syfte. Artiklarna skulle vara tillgängliga i fulltext inom välkända databaser, 

vara lagliga och kostnadsfria att ladda ner. Inklusionskriterier inbegrep även etiskt 

godkända artiklar som svarade för hur sjuksköterskor och barnmorskor upplevde att 

ställa frågor om våld.  

Exklusionskriterier 

Artiklar utan ett etiskt godkännande exkluderades från studien. Artiklar med både 

kvalitativa och kvantitativa inslag där de olika metoderna inte kunde särskiljas valdes 

även bort. Även artiklar som behandlade begreppet ”screening” av kvinnor och där 

avläsning om frågor om våld var inkluderat i ”screening” exkluderades. Artiklar där 

flera yrkeskategorier ingick och som inte gick att särskilja i resultatet exkluderades, 

eftersom denna studie enbart handlar om sjuksköterskors, specialistsjuksköterskors och 

barnmorskors upplevelser. Det framgår och kan avläsas i tabell 1 hur många artiklar 

som exkluderats.  

Datainsamlingsmetod 

Sökstrategi 

De databaser som valdes för sökningen av studier var PubMed och CINAHL 

(Cumulativ Index of Nursing and Allied Health) (Forsberg & Wengström, 2013). En 

sökning utfördes inom PubMeds ämnesordlista för MeSH-termer (Medical Subject 

Heading), vilken inkluderade både ämnesord och underkategorier (Subheadings) för att 

återfinna relevanta ämnesord relaterat till studiens syfte (Goodman, 1993). Sökningarna 
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utfördes under mars 2016. Vid samtliga sökningar på PubMed och CINAHL användes 

följande sökord (nurses OR attitude of health personnel OR professional-patient 

relations) AND violence AND women AND ("screening" OR ask OR asking OR 

enquiring OR enquiry OR talk OR talking). I PubMed begränsades sökningen till att 

inkludera artiklar publicerade mellan åren 1995 och 2016. I CINAHL avgränsades 

sökningen till publicerade artiklar i fulltext mellan åren 2005-2016, tillsammans med ett 

artikelinnehåll gällande kvinnor. Kravet för sökningarna innefattade att sökorden skulle 

ge färre än 200 träffar eftersom författarna ansåg att detta var en lämplig mängd artiklar 

att granska relaterat till den tid som fanns avsatt för genomförandet av denna studie. 

Artiklar valdes ut i urval 1 genom att båda författarna läste artiklarnas 

sammanfattningar som var relevanta för ämnet. Bedömdes sammanfattningen besvara 

frågeställningen och artikeln hade en kvalitativ ansats granskas artikeln vidare i urval 2. 

Artiklarna skulle även gå att öppna i fulltext för att kunna granskas i nästa urval. Urval 

2 utfördes utifrån fastställda inklusionskriterier och exklusionskriterier. För att 

identifiera ytterligare relevanta artiklar granskades samtliga utvalda artiklars 

referenslistor där artiklarna valdes ut enligt urval 1 och urval 2. Artiklar som uppfyllde 

kriterierna för urval 1 och 2 valdes ut för artikelgranskning och presenteras tillsammans 

med hela artikelsökningen i Tabell 1. Tabell 2 visar vilka artiklar som inkluderats. 

Tabell 1. I tabellen framgår vilka sökmotorer och sökord som användes samt hur 

många sökträffar som påträffades och hur många artiklar som valdes ut i urval 1 och 2.  

Sökmotor: Sökord: Sökträffar: Urval 1: Urval 2: 

PubMed (nurses OR attitude of health personnel OR 

 professional-patient relations) AND violence 

AND women AND ("screening" OR ask OR 

asking OR enquiring OR enquiry OR talk OR 

talking). 

160 6 5 

CINAHL (nurses OR attitude of health personnel OR  

professional-patient relations) AND violence 

AND women AND ("screening" OR ask OR 

asking OR enquiring OR enquiry OR talk OR 

talking). 

36 4 2 
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Sökning i samtliga  

referenslistor i de  

utvalda artiklarna från  

PubMed och CINAHL 

Relevanta titlar på artiklarna i referenslistorna.  12 4 

 

Tabell 2. I Tabell 2 framgår artiklarnas författare, titel, ursprung, urval, design och  

sammanfattning av artiklarnas resultat. Den uppnådda kvalitén granskades av 

författarna enligt Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa artiklar. 

Författare Titel Land Urval Design Resultat Kvalitet 

Taylor, Bradbury- 

Jones, Kroll & 

 Duncan (2013) 

 

 

 

Health  

professionals 

beliefs about 

domestic  

abuse and the 

issue of  

disclosure: a 

critical 

incident 

technique  

study 

Stor- 

Britannien 

Barnmorskor och 

kommun- 

sjuksköterskor. 

kommun- 

sjuksköterskor  

skulle antingen 

vara verksamma  

inom kommun- 

arbete eller haft  

 tidigare  

erfarenhet inom 

detta. 

 

 

Kvalitativ  

studie 

Barnmorskor och  

kommunsjuksköterskor 

upplevde rädsla för  

att tillfråga kvinnor om  

våld på grund av 

osäkerhet kring 

vilken hjälp som skulle 

erbjudas till våldsutsatta 

kvinnor. Barnmorskor  

och kommun- 

sjuksköterskor  

hävdade att frågor  

om våld var enklare att 

ställa till kvinnor med 

lägre socioekonomisk 

ställning.  

Hög 
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Hindin (2006) 

 

 

Intimate 

Partner  

Violence 

Practices of  

Nurse- 

Midwives 

USA Barnmorskor  Kvalitativ 

 studie 

Barnmorskor inom 

ställde inte frågor om våld  

rutinmässigt till gravida  

kvinnor.  Barnmorskors 

misstankar om 

 våldsutsatthet var  

relaterat till kulturella 

fördomar.  

Medel 

Stenson,  

Sidenvall & 

 Heimer (2005) 

Midwives’  

experiences’ of  

routine  

questioning 

relating to 

men’s violence 

against women 

Sverige Barnmorskor Kvalitativ 

Studie 

Barnmorskor  

Upplevde svårigheter att 

ställa frågor i relation 

till tidsbrist, partnerns 

närvaro, språkliga  

Svårigheter,  

kunskapsbrist och  

känslighet kring ämnet. 

Medel 

Protheroe,  

Green & Spiby 

(2004) 

An interview  

Study of the 

Impact of  

domestic  

Violence  

Training on  

midwives 

Stor- 

britannien 

Barnmorskor Kvalitativ 

Studie 

Barnmorskor upplevde  

tidsbrist och brist på  

egen tid med kvinnorna. 

 Barnmorskor 

uppmärksammande  

och ställde frågor om 

våld i högre utsträckning 

efter ökad kunskap om 

våld.  

 

Medel 

Sundborg, 

Törnkvist, Saleh- 

Stattin, Wändell & 

To ask, or not  

to ask: the 

hesitation 

Sverige Distrikts- 

Sjuksköterskor 

Kvalitativ 

Studie 

Sjuksköterskor ställde  

i högre utsträckning  

frågor om våld vid ökad 

Hög 
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Hylander (2015) process 

described by  

district nurses 

encountering 

women  

exposed to 

Intimate 

partner 

violence. 

kunskap om att hur 

dessa frågor ställdes,  

tillsammans med  

vetskapen att  

sjuksköterskan 

 ansvarade för att frågor 

ställdes.  

Sprague,  

Hatcher,  

Woollett &  

Black (2015) 

How Nurses 

in Johannes- 

burg address 

intimate partner 

violence in  

female patients 

understanding 

IPV responses 

in low- and 

middle-income  

country Health 

systems. 

 

Sydafrika Sjuksköterskor Kvalitativ 

Studie 

Sjuksköterskor 

ställde frågor om våld 

i högre utsträckning 

där det fanns gömda 

eller synliga tecken 

på våldsutsatthet.  

sjuksköterskor erhöll 

kunskaper om hur  

kvinnorna skulle få 

vidare hjälp.  

 

 

 

Medel 

Webster, Bouck,  

Sangster, Wright 

& Dietrich (2006) 

Nursing the  

social wound: 

public health  

nurses’ exp- 

eriences’ of  

screening for 

woman abuse 

Kanada Sjuksköterskor Kvalitativ  

studie 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av att ställa 

frågor om våld var den 

viktigaste aspekten till att 

frågor ställdes. 

 

Hög 
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Finnbogadóttir & 

 Dykes (2010) 

Midwives’  

awareness and 

experiences 

regarding  

domestic 

violence 

among 

pregnant  

women in 

southern  

Sweden 

 

Sverige Barnmorskor Kvalitativ 

studie 

Utbildning, riktlinjer,  

stöd och handlingsplaner 

behövdes för att kvinnors 

våldsutsatthet skulle 

följas upp rutinmässigt. 

Hög 

Guruge (2012) Nurses’ Role 

in Caring for 

Women  

Experiencing  

Intimate  

Partner 

Violence in the 

Sri Lankan 

Context 

Sri Lanka Sjuksköterskor Kvalitativ 

Studie 

Sjuksköterskor 

upplevde  kunskapsbrist, 

språksvårigheter och 

tung arbetsbörda som 

hinder för att ställa 

frågor om våld.  

 

 

Medel 

Robinson (2009) Myths and  

stereotypes:  

how registered 

nurses screen 

for intimate 

partner  

violence 

USA Akutsjuk- 

sköterskor och  

chefssjuksköterskor 

Kvalitativ Sjuksköterskorna 

screenade enbart kvinnor 

där det fanns misstanke 

om våldsutsatthet  

Medel 
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Edin & Högberg 

 (2002) 

Violence  

against women  

will remain 

hidden as long 

as no questions  

are asked 

Sverige Barnmorskor Kvalitativ 

och kvan- 

titativ 

Barnmorskor ställde 

sällan frågor om våld, 

trots ett erhållande 

av kunskaper i ämnet.  

Barnmorskor ansåg 

att frågor om våld 

skulle ställas rutinmässigt 

men uppgav bristande 

riktlinjer och svårigheter 

i att upptäcka tecken 

på våld. 

Medel 

 

Tillvägagångssätt 

Det har genomförts ett urval av tidigare forskning som ansågs relevant för studiens 

syfte och frågeställning. Kvalitativa artiklar valdes ut efter relevanta huvudrubriker och 

utvalda artiklars abstrakt granskades. De abstrakt som ansågs relevanta för studiens 

syfte och frågeställning valdes ut till urval två. Valda studiers referenslistor granskades 

där lämpliga artiklar valdes ut. I urval två kontrollerades studiernas etiska godkännande 

och att sjuksköterskors upplevelser och upplevda barriärer av att ställa frågor om våld 

kunde avläsas. Artiklar genomgick en kvalitetsgranskning för bedömning av kvalité 

enligt en mall för kvalitetsbedömning av kvalitativa artiklar (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Forskningsetiska överväganden 

Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar evidensbaserat och håller sig uppdaterade 

avseende aktuell forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En litteraturstudie 

ansågs lämplig för att utöka forskningen inom det valda ämnet. Kvalitativ forskning har 

visat sig användbart inom omvårdnadsforskningen för att erhålla evidensbaserad 

omvårdnad inom hälso- och sjukvården (Forsberg & Wengström, 1998) & (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, 2011). Att arbeta evidensbaserat innebär således att 

omvårdnadsåtgärder inom det kliniska arbetet bör grunda sig i vedertagen forskning och 

beprövad erfarenhet. Genom att sammanställa kvalitativ forskning inom detta område 

finns det möjlighet att tillföra ytterligare evidens inom detta valda område, vilket kan 
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leda till att lämpliga omvårdnadsåtgärder kan stödjas utifrån denna forskning (Forsberg 

& Wengström, 2013). I en litteraturstudie ska innehållet i studien erhålla vedertagen 

sanning, vilket innebär att viss information därmed inte får undanhållas eller vinklas till 

studiens fördel. Information från valda artiklar ska därmed finnas med i den aktuella 

litteraturstudien, trots att viss information inte överensstämmer med det resultat som 

förväntas (Forsberg och Wengström, 2008). Kravet för valda artiklar är ett 

godkännande från en etisk kommitté eller ett universitet (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Dataanalys 

Artiklarna granskades översiktligt för att avgöra om tillräckligt med material erhölls för 

genomförandet av litteraturstudien. Studier som slutligen valdes ut granskades enligt en 

granskningsmall för kvalitetsanalys, se bilaga 1. De studier som inkluderades 

granskades slutligen och sammanställdes enligt en innehållsanalys, då studierna erhöll 

en kvalitativ ansats. Innehållsanalysen innebar att författarna utförligt granskade 

artiklarna för att utifrån syftet med studien välja ut relevant information i form av 

meningsbärande enheter som därefter kodades. Koder skapades utifrån bestående 

information i dessa meningsbärande enheter och dessa koder kunde därefter 

kondenseras (sammanfattas) till kategorier (Forsberg & Wengström, 2013). 

Kategorierna presenterades utifrån examensarbetets frågeställningar. I tabell 3 visas ett 

exempel på den innehållsanalys som utfördes. 

Tabell 3. Exempel på utförd innehållsanalys utifrån Forsberg och Wengström (2013). 

 

Studie 

 

Meningsenhet 

 

Kod 

 

Kategori 

Guruge (2012) Högt patientantal och personalbrist 

 bidrog till att hjälp inte gavs till 

 kvinnorna. 

Patientantal 

Personalbrist 

 

Tidsbrist 
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Edin & Högberg (2002) Barnmorskor upplevde det svårt att 

hantera kontrollerande och  

dominanta män på grund av att de 

 inte visste om mannen  

enbart agerade engagerat eller var  

en misstänkt våldsutövare. 

Engagemang 

Dominans 

Kontroll 

 

Mannen 

RESULTAT 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och resultatet av detta presenteras i tabell 2. 

Resultatet består av två delar, barriärer i att fråga om våld och sjuksköterskors upplevda 

känslor av att ställa frågor om våld. I barriärer om våld ingår sjuksköterskors upplevda 

hinder, tidsbrist, kunskap, mannens närvaro och relation till kvinnan. I resultatet som 

handlar om sjuksköterskors upplevda känslor ingår positiva och negativa upplevda 

känslor. 

Upplevda barriärer  
Flertalet barnmorskor och sjuksköterskor ansåg att frågor om våld skulle ställas 

rutinmässigt (Edin & Högberg, 2002; Hindin, 2006; Stenson, Sidenvall & Heimer, 

2005; Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015). Svårigheter i att 

ställa frågor om våldsutsatthet existerade (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Guruge, 

2012; Protheroe, Green & Spiby, 2004; Sundborg et al, 2015; Webster, Bouck, Wright 

& Dietrich, 2006), men att ställa dessa frågor underlättade i vissa fall för en del 

barnmorskor på grund av rådande osäkerhet kring vilka konsekvenser dessa frågor 

kunde medföra (Finnbogadottir & Dykes, 2012). Många sjuksköterskor och 

barnmorskor menade att osäkerhet fanns kring vetskapen av hur kvinnorna 

fortsättningsvis kunde stödjas (Webster et al., 2006), andra visste vem de skulle 

kontakta vid våldsutsatthet (Sprague, Hatcher, Woollett & Black, 2015; Sundborg et al., 

2015). Barnmorskor ville ofta i mötet med våldsutsatta kvinnor förmedla personliga 

råd, vilket medförde svårigheter till ett professionellt bemötande (Protheroe et al., 

2004). Att ställa frågor utifrån ett personligt förhållningssätt ansågs däremot underlätta 

(Webster et al., 2006).  
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“You feel that you're going to be opening up a can of worms and you're not equipped to 

deal with whatever those worms are. It's the scary feeling of not being in control of 

what you're going to be able to do for that woman.” MW4   

(Taylor, Bradbury-Jones, Kroll & Duncan (2013). 

Vid preventivmedelsrådgivning upplevde barnmorskor det lättare än att tillfråga gravida 

kvinnor, i synnerhet i slutet av graviditeten och postnatalt. Barnmorskor upplevde att 

denna period skulle ses som en glädjefylld tid för mamman och de ville inte förstöra 

denna glädje genom att fråga om våld. Fick barnmorskorna en känsla av att någonting 

inte stämde ansågs det lämpligt att ställa frågor om våldsutsatthet (Stenson et al., 2005). 

Arbetskläder underlättade arbetet för sjuksköterskor eftersom dessa gav en känsla av 

säkerhet. En svårighet i att fråga var om sjuksköterskorna inte kände sig trygga, detta 

kunde leda till att de inte ställde frågor i ämnet (Guruge, 2012).  

Tidsbrist  

Tidsbrist medförde att många kvinnor inte tillfrågades i tillräcklig utsträckning och för 

många sjuksköterskor och barnmorskor var bristen på tid ett betydelsefullt hinder i 

mötet med våldsutsatta kvinnor (Edin & Högberg, 2002; Finnbogadottir & Dykes, 

2012; Guruge, 2012; Hindin, 2006; Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005; 

Sundborg et al., 2015). Många sjuksköterskor uppfattade att tidsbrist tillsammans med 

tung arbetsbörda var de mest betydande orsakerna till att kvinnorna som besökte hälso- 

och sjukvården inte erbjöds adekvat hjälp. Högt patientantal och personalbrist bidrog 

även till att hjälp inte gavs till kvinnorna (Guruge, 2012). 

På sjukhus inom den privata sektorn ansågs däremot inte tidsbrist som den främsta 

orsaken till att kvinnorna inte fick hjälp. Tung arbetsbörda medförde att många kvinnor 

inte uppmärksammandes i tillräckligt stor utsträckning på grund av att en relation inte 

byggts upp mellan kvinnan och sjuksköterskan (Guruge, 2012).  

Tid upplevdes som en väsentlig faktor för att bygga upp ett förtroende med kvinnan och 

sjuksköterskan ville därför visa kvinnorna att det fanns tid för kommunikation om 

personliga ämnen (Sundborg et al., 2015). Förtroendet bidrog i sin tur till att kvinnorna 

vågade berätta om förekomst av våld (Hindin, 2006). Vissa sjuksköterskor menade 

däremot att frågor om våld inte var en del av sjuksköterskeyrket och att inplanerad tid 

för frågor av detta slag inte existerade (Sundborg et al., 2015). Inom akutsjukvården 
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upplevdes arbetsbördan stor och ofta fanns inte tid för frågor om våld och någon 

sjuksköterska inom akutsjukvården följde heller aldrig upp våldsutsatthet på grund av 

den stora mängd samtal till andra enheter som det innebar (Robinson, 2010). Vid 

tidspress och stress prioriterades inte frågor om våld heller av barnmorskor i samma 

utsträckning som under mindre stressbelagda perioder (Stenson et al., 2005). 

Kunskap 

Kunskapsbrist ansågs av många sjuksköterskor och barnmorskor som ett hinder för att 

ställa frågor om våld (Guruge, 2012; Finnbogadottir & Dykes, 2012; Stenson et al., 

2005; Webster et al., 2006). Hos många barnmorskor förekom osäkerhet i mötet med 

våldsutsatta kvinnor (Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005; Sundborg et al., 2015) 

Osäkerhet fanns kring när och vilka kvinnor som skulle tillfrågas (Sundborg et al., 

2015). Att tillfråga kvinnor med en lägre ekonomisk standard ansågs lättare för vissa 

sjuksköterskor och det medgavs att det fanns en reducerad risk för att dessa kvinnor 

skulle bli förolämpade (Taylor et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg att det kunde 

underlätta med kunskaper i vad våldsutsatta kvinnor kan erbjudas, samt att ha kunskap 

om hur andra instanser arbetade med detta problem (Stenson et al., 2005; Taylor et al., 

2013; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor och barnmorskor ansåg att träning var 

nödvändigt för utökade kunskaper av att ingripa när det fanns våldsutsatthet (Guruge, 

2012; Stenson et al., 2005), men även ökad kunskap inom ämnet våld mot kvinnor 

(Stenson et al., 2005). Efter utbildning i att ställa frågor om våld kunde barnmorskor bli 

uppmärksamma på när våldsutsatta kvinnor möjligen inte gav sanningsenliga svar på 

dessa frågor. Vissa barnmorskor behövde mer träning än andra för att känna sig trygga i 

att ställa frågor om våld, bland annat extra träning i kommunikation (Protheroe et al., 

2004). Vissa sjuksköterskor använde sig av egna strategier i hur frågor om våld skulle 

ställas, medan det var önskvärt med ökad utbildning om hur kvinnor på bästa sätt skulle 

få rådgivning (Webster et al., 2006). Erfarenhet av att ställa frågor var något som 

ansågs underlätta. (Guruge, 2012; Sprague et al., 2015; Webster et al., 2006). Många 

sjuksköterskor och barnmorskor ansåg det underlätta med erhållen kunskap och hjälp 

från arbetskollegor ( Protheore et al., 2004; Sundborg et al., 2015; Webster et al., 2006). 

Erfarenhet och kunskap resulterade i medvetenhet av att kunna se psykiska tecken på 

våldsutsatthet (Guruge, 2012; Protheore et al., 2004). Det fanns även en bristande 

kunskap om våldets hälsokonsekvenser (Guruge, 2012). Många sjuksköterskor och 

barnmorskor pekade på bristen av handlingsplaner och riktlinjer, vilket skulle underlätta 
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vid samtal med våldsutsatta kvinnor (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Sundborg et al., 

2015). 

 Mannens närvaro  

En gravid kvinnas manliga partner inbjöds i vissa fall alltid in till det första 

mottagningsbesöket hos barnmorskan (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Stenson et al., 

2005), medan andra mottagningar bjöd in mannen till alla mottagningsbesök under 

kvinnans graviditet (Edin & Högberg, 2002). Mannens närvaro ansågs ofta som ett stort 

problem då frågor om våldsutsatthet skulle ställas vid mottagningsbesök hos 

barnmorskan (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 

2005). Barnmorskornas misstänksamhet gentemot mannen minskade då han närvarat 

vid flertalet besök (Stenson et al., 2005). Om frågor ställdes i mannens närvaro 

upplevde barnmorskorna ofta rädsla för att förolämpa mannen (Finnbogadottir & 

Dykes, 2012). Barnmorskan ville i vissa fall vara ensam med kvinnan för att ta reda på 

eventuell våldsutsatthet (Stenson et al., 2005). Barnmorskor upplevde det svårt att 

hantera kontrollerande och dominanta män på grund av att de inte visste om männen 

enbart agerade engagerat eller var en misstänkt våldsutövare. Misstankar hos 

barnmorskan väckes då män talade i kvinnors ställe och när mannen nekade till 

professionell tolk (Edin & Högberg, 2002). Svårigheter att ställa frågor om våld 

upplevdes även när barn fanns med på mottagningsbesöken (Stenson et al., 2005). 

Relation till kvinnan 

Sjuksköterskor och barnmorskor ansåg det viktigt med en god relation med kvinnan för 

att kvinnan i större utsträckning skulle berätta om sin våldsutsatthet (Edin & Högber, 

2002; Hindin, 2006; Guruge, 2012). En god relation medförde att kvinnorna oftare 

kände säkerhet och gav sanningsenliga uppgifter om upplevd våldsutsatthet (Guruge, 

2012). En tro fanns att kvinnor inte öppnade upp sig för okänd vårdpersonal utan att 

förtroende byggts upp (Hindin, 2006). Vissa barnmorskor hävdade däremot att en 

relation försvårade uppgiften att ställa frågor om våld (Stensson et al., 2005). Det fanns 

även en rädsla för att kvinnorna skulle välja att bryta kontakten med sjuksköterskorna 

(Sundborg et al., 2015). En sjuksköterska ansåg däremot att kvinnor lättare öppnade 

upp sig och berättade om sin utsatthet till kvinnliga sjuksköterskor (Robinson, 2010). 

God kommunikation underlättade ofta för barnmorskan att bygga upp ett förtroende 

(Gurunge, 2012). Ett professionellt förhållningssätt ansågs viktigt hos barnmorskorna, 

tillsammans med en bra dialog med noggrant valda ord (Edin & Högberg, 2002). En 
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sjuksköterska belyste vikten av att vara närvarande i samtal med kvinnorna i syfte att 

skapa tillit (Sundborg et al., 2015).  

Upplevda känslor  

Negativa känslor 

Att ställa frågor om våld ansågs av barnmorskor som utmanande och det gav upphov 

till känslor som osäkerhet (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Protheroe et al., 2004; 

Stenson et al., 2005). Både sjuksköterskor och barnmorskor kunde uppleva frustration 

vid mötet med våldsutsatta kvinnor (Guruge, 2012; Hindin, 2006; Protheroe et al., 

2004; Robinson, 2010; Webster et al., 2006). Känslan av frustration upplevdes bland 

annat när kvinnan inte accepterade den hjälp som erbjöds (Stenson et al., 2005). Det 

fanns känslor av hjälplöshet (Webster et al., 2006), tvivel (Sundborg et al., 2015; 

Webster et al., 2006) och sorg över kvinnors våldsutsatthet (Finnbogadottir & Dykes, 

2012; Webster et al., 2006). Barnmorskor kunde känna dåligt samvete när frågor inte 

ställdes (Stenson et al., 2005). Sjuksköterskor ville inte bli för emotionellt engagerade 

med kvinnorna (Sundborg et al., 2015). Barnmorskor kunde även känna upprördhet 

(Edin & Högberg, 2002), skam över att fråga om våldsutsatthet (Edin & Högberg, 

2002; Stenson et al., 2005), rädsla (Hindin, 2006; Finnbogadottir & Dykes, 2012; 

Sundborg et al., 2015; Webster et al., 2006), ilska (Protheroe et al., 2004; Webster et 

al.,2006) och oro över olika saker (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Protheroe et al., 

2004; Stenson et al., 2005; Sundborg et al., 2015; Webster et al., 2006). Vid möten med 

kvinnor från andra kulturer ansågs det av en barnmorska skrämmande att fråga om 

våldsutsatthet (Hindin, 2006). Det blir ett misslyckande för barnmorskan, för kvinnan, 

hennes barn och för samhället om inte dessa tabubelagda frågor ställs (Finnbogadottir 

& Dykes, 2012).  

Positiva känslor 

En barnmorska upplevde stor ära om kvinnorna öppnade sig och berättade om sin 

våldsutsatthet (Webster et al., 2006). Vissa sjuksköterskor gjorde mer än vad som 

ingick i deras arbetsuppgifter för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, medan annan 

sjukvårdspersonal ifrågasatte att frågor om våld ställdes (Guruge, 2012). En 

barnmorska upplevde att självförtroende förbättrades av att av att ställa frågor om våld 

trots att hon kände oro innan hon frågade (Stenson et al., 2005).  

“By asking, you gain confidence. At first you feel a bit anxious.” (Stenson et al., 2005). 



20 

 

Barnmorskor upplevde det stimulerande, lärorikt och viktigt att ställa frågor om våld till 

kvinnor och ett antal kände sig nöjda att fråga en gång (Hindin, 2006; Stenson et al., 

2005). Mod behövdes för att kunna ställa frågor (Finnbogadottir & Dykes, 2012). 

Barnmorskor använder sin instinkt när de ställer frågor om våld, är lyhörda och 

försöker lägga märke till underliggande känslor hos kvinnorna (Edin & Högberg, 2002). 

En sjuksköterska ansåg det vara positivt när kvinnor accepterade den hjälpen som 

erbjöds (Robinson, 2010). Sjuksköterskor kände beundran och respekt för kvinnorna 

när de valde att berätta om sin våldsutsatthet (Webster et al., 2006). Barnmorskor kunde 

uppleva en positiv känsla av att göra rätt och med hjälp av träning i att fråga om våld 

ansågs att de kunde samtala öppnare om ämnet (Protheroe, 2004). 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie framkom att barnmorskor och sjuksköterskor ansåg att frågor 

om våld med fördel bör ställas rutinmässigt (Edin & Högberg, 2002; Hindin, 2006; 

Stenson et al., 2005; Sundborg et al., 2015; Wändell & Hylander, 2015), trots att detta 

medförde vissa svårigheter (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Guruge, 2012; Protheroe et 

al., 2004; Sundborg et al, 2015; Webster et al., 2006). Våldets konsekvenser utgör en av 

de främsta anledningarna till kvinnors ohälsa (World Health Organization, 1997) och 

det kan därmed antas vara av vikt att sjuksköterskor uppmärksammar problematiken 

kring våldets hälsokonsekvenser, genom erhållen kunskap tillsammans med 

resursutökning och tydlig målsättning för att på bästa sätt ge stöd till kvinnor som 

utsätts för våld. Frågor om våld har även påvisats vara ett tabubelagt ämne 

(Finnbogadottir & Dykes, 2012) och därför kan det med fördel anses viktigt att frågor 

om våld blir rutinfrågor inom hälso- och sjukvården tillsammans med tydliga riktlinjer 

och handlingsplaner.  

Att ett förtroende byggs upp mellan sjuksköterskan och kvinnan (Edin & Högber, 2002; 

Hindin, 2006; Guruge, 2012) kan bidra till att kvinnor i större utsträckning vågar öppna 

upp sig om sin utsatthet (Hindin, 2006). Det visade sig också vara viktigt att 

sjuksköterskan ställer frågor om våld i enrum utan mannens närvaro för att ge skydd till 

kvinnan som utsätts för våld av sin partner (Johnston, 2006; Orloff, 1996).  
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Inom Health Belief-modellen utgör ålder en demografisk faktor som påverkar 

människors agerande, så som huruvida sjuksköterskor ställer frågor om våld (Current 

Nursing, 2012). Detta skulle kunna innebära att äldre sjuksköterskor, med längre 

yrkeserfarenhet, i högre utsträckning är benägna att ställa frågor om våld. Det finns 

även andra psykosociala faktorer som kan påverka sjuksköterskors inställning (Current 

Nursing, 2012). Erfarenhet beskrevs i två studier som underlättande för att upptäcka 

psykiska tecken på våldsutsatthet (Guruge, 2012; Protheore et al., 2004). 

Barriärer i att fråga om våld 

Barnmorskor och sjuksköterskor upplevde ett flertal barriärer i möten med våldsutsatta 

kvinnor (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Guruge, 2012; Protheroe et al., 2004; 

Sundborg et al., 2015; Webster et al., 2006). Bland annat utgjorde osäkerhet ett hinder 

(Webster et al., 2006). Barnmorskor upplevde även att det oftast underlättar att ställa 

frågor om våld vid preventivmedelsrådgivning än under en kvinnas graviditet eftersom 

barnmorskor kan känna rädsla för att förstöra stämningen, då tiden under graviditeten 

generellt anses vara en glädjefull tidsperiod (Stenson et al., 2005). Detta kan eventuellt 

förklaras av att våld påvisats vara ett tabubelagt ämne (Finnbogadottir & Dykes, 2012). 

Det kan därför vara viktigt att sjukvårdspersonal erbjuds utbildning om våld och 

erhåller adekvat praktisk träning kring frågeställande om våld och att våga applicera 

insikterna.  

Tidsbrist 

Enligt en global undersökning anser 45 % av hälso- och sjukvårdspersonal att tidsbrist 

utgör det främsta hindret till att frågor om våld inom hälso- och sjukvården inte ställs 

(Career Builder, 2016). Ett resultat i denna studie visade att tidsbrist på grund av tung 

arbetsbörda och personalbrist medförde att många kvinnor inte tillfrågades om 

våldsutsatthet vid besök inom hälso- och sjukvården (Gurunge, 2012). Inom 

akutsjukvården i offentlig sektor upplevdes stress och tidsbrist som de främsta hindren 

till att frågor om våld inte prioriterades (Gurunge, 2012: Robinson, 2010; på sjukhus i 

den privata sektorn ansågs detta emellertid inte vara den främsta orsaken (Gurunge, 

2012). Möjligtvis kan det antas att arbetsförhållandena ser olika ut mellan offentlig och 

privat sektor på grund av en möjlig tätare bemanning och ett lägre patientantal inom 

privat sjukvård. En god arbetsmiljö för vårdpersonal kan därför tänkas vara viktig för 

att underlätta uppmärksammandet av våldsutsatta kvinnor.  
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Tid har visat sig vara en viktig faktor för att bygga upp förtroende mellan våldsutsatta 

kvinnor och vårdgivaren (Sundborg et al., 2015). Detta visades bidra till att kvinnor i 

större utsträckning vågade öppna upp sig om sin utsatthet (Hindin, 2006). Det kan antas 

att det är tidskrävande för sjuksköterskan att bygga upp ett förtroende hos kvinnor, 

vilket skulle kunna innebära att brist på tid kan leda till att sjuksköterskor och 

barnmorskor behöver tillfråga kvinnor om våld utan att ett ömsesidigt förtroende har 

hunnit skapas. Det förtjänar att understrykas att en god relation till en våldsutsatt kvinna 

kan innebära att kvinnan delger fler sanningsenliga uppgifter (Gurunge, 2012).  

Kunskap 

Bristande kunskap hos sjuksköterskor och barnmorskor utgör ett betydande hinder för 

att ställa frågor om våld (Guruge, 2012; Finnbogadottir & Dykes, 2012; Stenson et al., 

2005; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor ansåg att personalutbildning är viktigt för 

att säkerställa att kvinnor ges bra rådgivning (Webster et al., 2006), tillsammans med 

kunskap om hur andra instanser arbetar med våldsutsatta kvinnor (Stenson et al., 2005; 

Taylor et al., 2013; Webster et al., 2006). Sjuksköterskeutbildningen i västerländska 

länder saknar ofta innehåll som specifikt fokuserar på våld (Stinson, 2006), vilket skulle 

kunna vara en förklaring till bristande kunskaper hos yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Att redan under sjuksköterskeutbildningen införa utbildning om intimt partnervåld 

skulle kunna medföra att sjuksköterskor i större utsträckning kan erbjuda adekvat 

rådgivning och hjälp till våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor menade även att ansvaret 

att fråga om våld inte var en del av sjuksköterskeyrket (Sundborg et al., 2015), vilket 

möjligtvis även skulle kunna motverkas om kunskaper om våld prioriterades i 

sjuksköterskeutbildningen.  

Praktisk utbildning på arbetsplatser har även visat sig ge sjuksköterskor ökad trygghet i 

att ställa frågor om våld, samt förbättrade kunskaper i kommunikation med dessa 

kvinnor (Protheroe et al., 2004). Det kan därför vara lämpligt att erbjuda sjuksköterskor 

praktisk träning om en önskan finns att öka frekvensen av ställda frågor om 

våldsutsatthet.  

Tillgängliga handlingsplaner och riktlinjer upplevdes underlätta sjuksköterskors och 

barnmorskors samtal med våldsutsatta kvinnor (Finnbogadottir & Dykes, 2012; 

Sundborg et al., 2015). Webbaserade utbildningar där vårdpersonal ger möjlighet att ta 
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del av samma information och riktlinjer skulle kunna vara ett verktyg som kan 

användas för att öka möjligheten för åtkomst till standardiserade utbildningar.  

Mannens närvaro 

Att mannen närvarar vid mottagningsbesök hos barnmorskan upplevdes utgöra ett stort 

problem (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Stenson et al., 2005) då frågor om våld skulle 

ställas. Mannen var i vissa fall inbjuden till alla barnmorskemottagningsbesök under 

kvinnans graviditet (Edin & Högberg, 2002), vilket innebar att barnmorskan inte kunde 

vistas ostört med kvinnan (Stenson et al., 2005). Ställdes frågor i mannens närvaro 

fanns det en tendens hos barnmorskor att uppleva rädsla för att förolämpa mannen 

(Finnbogadottir & Dykes, 2012), vilket skulle kunna medföra att barnmorskor undviker 

att tillfråga kvinnor om våld. För barnmorskan kan det utgöra ett etiskt dilemma att 

neka mannens deltagande under vissa mottagningsbesök eftersom mannen är en 

delaktig part i det framtida föräldraskapet, samtidigt som sjuksköterskan sannolikt även 

känner ansvar för barnets och kvinnans hälsa. Mer ensamtid med kvinnan skulle 

rimligtvis få fler barnmorskor att tillfråga kvinnor om våld, samt kunna medföra att fler 

kvinnor delger sanningsenliga svar, eftersom kvinnan kan känna rädsla inför att berätta 

om sin utsatthet (Orloff, 1996). Rädslan skulle kunna förklaras av att den våldsutsatta 

kvinnan fruktar att mannen kan bli medveten om att information har delgetts 

vårdpersonalen, med konsekvensen att våldet ökar. Detta problem skulle kunna 

kringgås om extrabesök med kvinnan bokas in utöver de vanliga mottagningsbesöken 

utan mannens vetskap. 

Relation till kvinnan 

En god relation till kvinnan ansågs underlätta för att få kvinnor att öppna sig om sin 

utsatthet (Edin & Högberg, 2002; Hindin, 2006; Gurunge, 2012). En god relation kunde 

däremot i vissa fall försvåra uppgiften att ställa frågor om våld på grund av rädsla för 

att kvinnan skulle välja att avbryta vårdkontakten (Stenson et al., 2005). Eftersom 

kvinnan kan uppleva rädsla inför att dela med sig av sin utsatthet (Orloff, 1996) kan det 

vara viktigt att reflektera över kvinnans utsatta situation och att hon är beroende av 

sjuksköterskans hjälp (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

En kvinna som utsätts för våld i en relation isoleras ofta från vänner och familj (Heimer 

& Sandberg, 2011). Kvinnan som lever under hot och våld kan ha svårt att lita på andra 

människor, inklusive vårdpersonal, därför är det viktigt att bygga upp ömsesidig tillit. 



24 

 

Sjuksköterskor upplevde att kvinnor som utsatts för våld av en manlig partner var mer 

benägna att öppna upp sig för kvinnliga sjuksköterskor (Robinson, 2010). Det kan 

därför vara av betydelse att kvinnan som utsatts för våld av en manlig partner erbjuds 

vård av en kvinnlig sjuksköterska.  

Sjuksköterskors upplevda känslor 

Att ställa frågor om våld kunde enligt sjuksköterskor och barnmorskor upplevas både 

lärorikt, stimulerande (Hindin, 2006; Stenson et al., 2005), utmanande och även ge 

upphov till känslor av osäkerhet (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Protheroe et al., 2004; 

Stenson et al., 2005). Att ställa frågor om våld visade sig även ge upphov till rädsla 

(Hindin, 2006; Finnbogadottir & Dykes, 2012; Sundborg et al., 2015; Webster et al., 

2006) och ilska (Protheroe et al., 2004; Webster et al., 2006). Enligt Health Belief-

modellen tenderar en person att avstå från agerande ifall resultatet av sådana handlingar 

förväntas bli negativt. Applicerat på sjuksköterskor och barnmorskor skulle innebörden 

av denna teori leda till att frågor om våld undviks i större utsträckning ifall reaktionen 

på sådana frågor inte förväntas bli positiv (Current Nursing, 2012). Sjuksköterskors 

personliga inställning skulle möjligtvis kunna påverka i vilken utsträckning de ställer 

frågor om våld. Om sjuksköterskor kan få stöd i att hantera upplevd rädsla och 

osäkerhet skulle det kunna underlätta agerandet och stärka en mer positiv inställning. 

Det kan vara betydelsefullt att sjuksköterskor själva reflekterar över personlig 

inställning vid bemötande av våldsutsatta kvinnor.  

Stöd från kollegor och samhället har visats ge upphov till positiva känslor hos 

sjuksköterskor (Guruge, 2012). Det kan därför vara betydelsefullt om sjuksköterskor 

har möjlighet att ta hjälp av annan yrkesverksam personal på arbetsplatsen. Det kan 

antas att anställda inom hälso- och sjukvården måste arbeta aktivt för att skapa en 

tillåtande miljö där kvinnan vågar berätta om upplevd våldsutsatthet och där 

sjuksköterskor samt annan vårdpersonal känner sig trygga med att ställa frågor om våld. 

För att dessa frågor ska uppmärksammas hos hälso- och sjukvårdspersonalen kan det 

antas vara viktigt att de ges utrymme under exempelvis personalmöten och 

fortbildningsdagar. 

Globalt hälsoproblem  

Sjuksköterskor, barnmorskor och specialistsjuksköterskor är viktiga aktörer i samhället 

för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Inte enbart dessa yrkesgrupper behöver 
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uppmärksamma dessa frågor, det gäller alla individer i samhället och framförallt andra 

hälso- och sjukvårds-professioner och instanser i samhället. Det faktum att ämnet är 

tabubelagt (Finnbogadottir & Dykes, 2012), liksom samhällets normer kan möjligtvis 

vara korrelerat med hur ofta frågor om våld ställs. Samhället har sannolikt även en 

påverkan på huruvida sjuksköterskor ställer frågor om våld. Om dessa frågor skulle få 

global prioritet skulle detta kunna motverka tabun, vilket skulle vara gynnsamt för 

våldsutsatta kvinnor. Inom det politiska beslutsfattandet har det dessutom påvisats att 

uppmärksammande av det preventiva arbetet i våld mot kvinnor är viktigt (United 

Nations, 1995) och att ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män i samhället 

är en grundorsak till att våld uppstår (Johansson – Latham, 2005). Att införa 

handlingsplaner och riktlinjer underlättar sjuksköterskors och barnmorskors samtal med 

våldsutsatta kvinnor (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Sundborg et al., 2015). Trots att 

våld mot kvinnor ses som ett stort globalt hälsoproblem (United Nations, 1994; World 

Health Organization, 2016) kan arbetet för att uppmärksamma och stötta kvinnor runt 

om världen anses bristfälligt.   

 Metoddiskussion 

Såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor och barnmorskor behöver kunna 

ställa frågor om våld eftersom våldsutsatta kvinnor finns inom all hälso- och sjukvård. 

Det var därför betydelsefullt att inte uteslutande utforska grundutbildade 

sjuksköterskors inställning till att tillfråga kvinnor om våldsutsatthet, utan att även 

inkludera barnmorskor och andra specialistsjuksköterskor. Genom att inkludera studier 

som innefattar såväl grundutbildade sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor och 

barnmorskor har denna studie fått ökad bredd avseende inklusion, vilket kan ses som en 

styrka. En svaghet med detta urval skulle kunna vara att sjuksköterskor inom olika 

yrkeskategorier har olika arbetsuppgifter och arbetar med olika patientgrupper, vilket 

kan påverka möjligheterna till överföring till olika vårdkontexter.  

Sökningen utfördes inom databaser som inkluderar områdena medicin och hälsa, vilket 

medförde att dessa databaser ansågs lämpliga för sökningen av artiklar till denna studie. 

Fler databaser skulle eventuellt kunnat resultera i ett större urval av artiklar. Styrkor 

med denna litteraturstudie är att de artiklar författarna valde att inkludera från PubMed 

och CINAHL upprätthåller medel eller hög kvalité. Artiklarnas metoder bedömdes 
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metodologiskt korrekta och resultaten trovärdiga och applicerbara i hälso- och 

sjukvården (Forsberg & Wengström, 2013).  

Fördelar med valet av kvalitativa artiklar är att det kan ge en djupare förståelse och 

beskrivning av sjuksköterskors upplevelser, till skillnad från forskning som bygger på 

kvantitativa artiklar. Nackdelar med en metod med kvalitativ ansats kan vara att det 

medför ett mindre urval, vilket kan påverka överförbarheten av resultatet.  

Valet att inte begränsa artiklarnas ursprung kan både ses som en fördel och en nackdel. 

Fördelen kan vara att resultatet kan anses applicerbart inom hälso- och sjukvården på en 

global nivå. Detta är en relevant aspekt eftersom våld mot kvinnor är ett globalt 

hälsoproblem (United Nations, 1994; World Health Organization, 2016). Hälso- och 

sjukvården kan däremot variera avseendevärt inom olika länder, vilket kan anses som 

en nackdel avseende studiens upplägg, eftersom det kan vara svårt att applicera 

resultatet till hälso- och sjukvården i alla delar av världen. Både samhällets och hälso- 

och sjukvårdens syn på arbetet för att uppmärksamma och hjälpa våldsutsatta kvinnor 

kan även tänkas variera.   

En litteraturstudie som bygger på en innehållsanalys styrker resultatet, eftersom den 

medför att artikelinnehåll kan sammanställas på ett systematiskt sätt, utan att utelämna 

information. En innehållsanalys kan medföra att det finns en risk att författarna tolkat 

resultaten och de meningsbärande enheterna utifrån egna värderingar och tolkningar vid 

bearbetning av resultaten i denna studie. För att motverka feltolkning av resultatet läste 

och granskade författarna inledningsvis artiklarnas resultat utförligt, samtidigt som 

författarna skrev omformulerade förkortade sammanfattningar av resultatet. Dessa 

sammanfattningar användes för att arbeta fram meningsbärande enheter. När de 

meningsbärande enheterna valts ut granskades dessa gentemot de ursprungliga 

artiklarnas resultat för att kontrollera eventuella feltolkningar. 

 Våld mot kvinnor är ett känsligt ämne (Finnbogadottir & Dykes, 2012), vilket 

medförde att författarna ansåg det viktigt med ett etiskt godkännande för de studier som 

inkluderades. De sökord som valdes till litteratursökningen var relevanta för att utforska 

det valda området. Avgränsningen till män som utövar våld mot kvinnor inom 

heterosexuella relationer kan anses som en svaghet, eftersom alla typer av våld är 

viktiga att belysa, exempelvis har våld mot män, trans eller hbtq-personer inte 
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inkluderats. Att denna studie begränsas till att fokusera på hur kvinnor i heterosexuella 

relationer tillfrågas om våldsutsatthet skulle kunna leda till föreställningar om att enbart 

kvinnor som utsätts för våld av män ska tillfrågas om våldsutsatthet av hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Kliniska implikationer 

Kunskap om sjuksköterskors upplevelser och upplevda barriärer avseende att ställa 

frågor om våld kan underlätta arbetet med att öka förutsättningarna med att sådana 

frågor ställs rutinmässigt i större utsträckning. Om sjuksköterskor får den tid som 

behövs för att bygga upp ett förtroende till kvinnan och om utbildning ges i ämnet kan 

det tänkas att frekvensen av frågeställandet kan öka. God kommunikation i 

personalgruppen skulle kunna innebära en stöttande miljö för sjuksköterskor att hantera 

negativa känslor relaterat till ämnet. Även ett nationellt program gällande riktlinjer 

skulle sjuksköterskor kunna underlätta för att hjälpa våldsutsatta kvinnor genom 

vårdprocessen.   

Vidare forskning 

Vidare forskning inom detta ämne skulle förslagsvis kunna fokusera på att utforska hur 

sjuksköterskor uppfattar att existerande barriärer kan bearbetas och hur upplevda 

negativa känslor kan motverkas.  

Slutsats 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor upplever såväl negativa som positiva 

känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor, samt när de ställer frågor om våldsutsatthet. 

Sjuksköterskor och barnmorskors upplevda hinder för att ställa frågor om våld skulle 

kunna reduceras genom en stressreducerad arbetsmiljö, utbildning och praktisk träning i 

att ställa frågor om våld. Upplevt stöd från kollegor är viktigt, likaså tydliga riktlinjer 

och handlingsplaner.  

 

 

 



28 

 

REFERENSER 

Axén, L. (2015). Mångårig erfarenhet av att fråga gravida om våld i Uppsala. Uppsala: 

Nationellt centrum för kvinnofrid. Hämtad 10 mars, 2016, från 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Regeringsuppdrag/Anamnesprojektet/Reportag

e/M%C3%A5ng%C3%A5rig+erfarenhet+av+att+fr%C3%A5ga+gravida+om+v%C3%

A5ld+i+Uppsala/http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Regeringsuppdrag/Anamnesp

rojektet/Reportage/M%C3%A5ng%C3%A5rig+erfarenhet+av+att+fr%C3%A5ga+grav

ida+om+v%C3%A5ld+i+Uppsala/ 

Andréasson, C., Stenson, K., Björck, A. & Heimer, G. (2006). Den svenska hälso- och 

sjukvårdens arbete inom kompetensområdet våld mot kvinnor- Nationell kartläggning. 

RiksKvinnoCentrum. Hämtad 15 maj, 2016, från 

http://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/187/pcms_167_Nationell_ka

rtlaggning.pdf 

Career Builder. (2016, mars). HC pulse graph. Hämtad 19 mars, 2016, från 

http://thehiringsite.careerbuilder.com/2016/03/29/71-health-care-employers-say-time-

top-recruitment-challenge/hc-pulse-graph-3-17-16/ 

Current nursing. (2013). Health Belief Model. Hämtad 15 december, 2015, från 

http://currentnursing.com/nursing_theory/health_belief_model.html 

Davies, M. (2002). Women and Violence. Världsbanken. Zed Books 

Edin, K. & Högberg, U. (2002). Violence against pregnant women will remain hidden 

as long as no direct questions are asked. Midwifery, 18(4), 268-278. doi: 

10.1054/midw.2002.0318 

Finnbogadóttir, H. & Dykes, A.K. (2012). Midwives’ awareness and experiences 

regarding domestic violence among pregnant women in southern Sweden. Midwifery, 

28(2), 181-189. doi:10.1016/j.midw.2010.11.010. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier-

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning Stockholm: Natur och 

kultur. 

http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Regeringsuppdrag/Anamnesprojektet/Reportage/M%C3%A5ng%C3%A5rig+erfarenhet+av+att+fr%C3%A5ga+gravida+om+v%C3%A5ld+i+Uppsala/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Regeringsuppdrag/Anamnesprojektet/Reportage/M%C3%A5ng%C3%A5rig+erfarenhet+av+att+fr%C3%A5ga+gravida+om+v%C3%A5ld+i+Uppsala/
http://www.nck.uu.se/Kunskapscentrum/Regeringsuppdrag/Anamnesprojektet/Reportage/M%C3%A5ng%C3%A5rig+erfarenhet+av+att+fr%C3%A5ga+gravida+om+v%C3%A5ld+i+Uppsala/
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1054/midw.2002.0318


29 

 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och kultur 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier-

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och 

kultur. 

Forsberg, C. & Wengström, Y.(1998). Strålbehandling av patienter med Cancer. 

Stockholm: SBU. 

Förenta Nationerna. (2008). Allmän förklaring om de mänskliga 

rättigheterna. Bryssel: Belgien. Hämtad 17 april, 2016, från 

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-

demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/ 

Förenta Nationerna, (2012). Ta kvinnors rättigheter på allvar. Förenta Nationerna. 

Hämtad 15 maj, 2016, från http://www.fn.se/press/arkiv/2011/ta-kvinnors-rattigheter-

pa-allvar/ 

Goodman, C. (1993). Literature searching and evidence interpretation for assesing 

health care practises: Stockholm 

Gurunge, S. (2012). Nurses’ role in caring for women experiencing 

intimate partner violence in the sri lankan context. ISRN nursing. 

doi:10.5402/2012/486273 

Gutmanis, I., Beynon, C., Tutty, L., Wathen, CN. & MacMillan, HL. (2007). Factors 

influencing identification of and response to intimate partner violence: a survey of 

physicians and nurses. BMC Public Health, 7(12). doi:10.1186/1471-2458-7-12 

Heimer, G. & Sandberg, D. (Red.). (2011). Mäns våld mot kvinnor. (2. Uppl., s. 19-40). 

Studentlitteratur: Liber.  

Hindin, PK. (2006). Intimate Partner Violence Practices of Nurse-Midwives. Journal of 

Midwifery & Women’s health, 51(3), 216-21. 

Johansson- Latham, G. (2005). Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet. 

Stockholm: Justitieparlamentet.  

http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/
http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/manskliga-rattigheter-och-demokrati/fns-allmana-forklaring-om-de-manskliga-rattigheterna-/


30 

 

Johnston, B. (2006). Intimate partner violence screening and treatment: the importance 

of nursing behaviors. Journal of forensic nursing, 2(4), 184-188. 

Kastling, LÅ. (2010). Män som slår kvinnor: Om mäns våld och skam i nära relationer. 

Stockholm: Themis.  

LoGiudice, JA. (2015). Prenatal screening for intimate partner violence: A qualitative 

meta-synthesis. Applied nursing research, 28(1), 2-9. doi:10.1016/j.apnr.2014.04.004 

Lundgren, E., Heimer, G., Westerstrand, J. & Kalliokoski, AM. (2001). Slagen Dam. 

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige: En omfångsundersökning. Uppsala: 

Universitet. Brottsoffermyndigheten.   

Lundgren, E. (2004). Våldets normaliseringsprocess. Stockholm: Riksorganisationen 

för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROCKS). 

Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P. & Paavilainen, E. (2010). Identification of women 

exposed to acute physical intimate partner violence in an emergency department setting 

in Finland. Scandinavian journal of caring sciences, 24(4), 638-647. doi: 

10.1111/j.1471-6712.2009.00754.x 

Lukasse, M. (2010). Bidens study group childhood abuse and fear of childbirth- a 

population-based study. Birth. 4. doi:10.111/j.1523-536X.2010.00420.x.  

Plichta, S.B. (2007). Interactions Between Victims of Intimate Partner Violence against 

Women and the Health Care System: Policy and Practice Implications. Trauma, 

violence & Abuse. Sage Publications, 8(2). doi:10.1177/1524838007301220  

M. Sundborg, E., Saleh-Stattin, N., Wändell, P. & Törnqvist, L. (2012). Nurses’ 

preparedness to care for women exposed to Intimate Partner Violence: a quantitative 

study in primary health care. BMC Nursing. doi:10.1186/1472-6955-11-1.  

Orloff, LE. (1996). Effective advocacy for domestic violence victims. Role of the 

nurseife. Journal of nurse-midwifery, 41(6), 473-94. 

Protheroe, L., Green, J., & Spiby., H. (2004). An interview study of the impact of 

domestic violence. Midwifery, 20(1), 94-103. doi:10.2016/j.midw.2003.08.001  

http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.apnr.2014.04.004


31 

 

Ramsay, J., Richardson, J., Carter, YH., Davidson, LL. & Feder, G. (2002). Should 

health professionals screen women for domestic violence? Systematic review. The 

British medical journal, 325(7359). 

Robinson, R. (2010). Myths and stereotypes: how registered nurses screen for intimate 

partner violence. Journal of emergency nursing, 36(6), 572-576. doi: 

10.1016/j.jen.2009.09.008. 

Socialstyrelsen. (2002). ”Tack för att ni frågar”- Screening om våld mot kvinnor. 

Stockholm: Socialstyrelsen.  

 Socialstyrelsen. (2016). Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Hämtad 22 februari, 2016, från https://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition 

SOU 1995:60. Kvinnofrid. Stockholm: Socialdepartementet. 

Sprague, C., Hatcher, AM., Wollett, N. & Black, V. (2015). How Nurses in 

Johannesburg Adress Inimate Partner Violence in Female Patiens Understanding IPV 

Responses in Low- and Middle- Income Country Health Systems. Journal of Interpers 

Violence. doi:10.1177/0886260515589929 

Stenson, K., Sidenwall, B. & Heimer, G. (2005). Midwive’s experinces of routine 

questioning relating to men’s violence against women. Midwifery, 21(4), 311-21. 

Stinson, CK & Robinson, R. (2006). Intimate partner violence: Conting education for 

registres nurses. The journal of continuing education in nursing, 37(2), 58-62. 

Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., Hylander,l. (2015). To ask, 

or not to ask: the hesitation process described by district nurses encountering women 

exposed to intimate partner violence. Journal of clinical nursing. doi: 

10.1111/jocn.12992. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: Svensk 

sjuksköterskeförening. Hämtad 23 mars, 2016, från 

http://www.genia.dinstudio.se/files/Ssf_vrdegrund.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition
http://www.genia.dinstudio.se/files/Ssf_vrdegrund.pdf
http://www.genia.dinstudio.se/files/Ssf_vrdegrund.pdf


32 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 4 mars, 2016, från 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf 

Swanson, K. M. (1991). Empirical development of a middle range theory of caring. 

Nursing Resaerch, 40(3), 161-166. 

Swanson, K. M. (1993). Nursing as informed caring for the well-being of others. 

IMAGE: The Journal of Nursing Scholarship, 25(4), 352-357. 

Taylor, J., Bradbury-Jones, C., Kroll, T. & Duncan, F. (2013). Health professionals’ 

beliefs about domestic abuse and the issue of disclosure: a critical incident technique 

study. Health and social care in the community. 21(5), 489-499. doi:10.1111/hsc.12037 

Tönnesen, E., Lundh, C. & Heimer, G. (1999) Våld mot kvinnor dolt hälsoproblem: 

respektfullt, lyhört lyssnande kan bryta en ond misshandelscirkel. Läkartidningen, 

96(48), 5381-5384.  

United Nations. (1993). Declaration on the Elimination of Violence 

against Women. United Nations. Hämtad 18 april, 2016, från, 

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm 

United Nations. (1994). Declaration on the elimination of Violence against Women. 

United Nations. Hämtad 23 mars, 2016,  från 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104 

United Nations (1995). Report of the Fourth World Conference on Women. Beijing: 

Peking. Hämtad 18 april, 2016, från 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html 

Webster, F., Bouck, M.S., Wright, B.L. & Dietrich, P. (2006). Nursing the social 

wound: public health nurses’ experiences of screening for woman abuse. Canadian 

journal of nursing research, 38(4), 136-153. 

Wijma, B., Heimer, G. & Wijma, K. (2002). Kan patienterna ha utsatts för våld? Ska 

man ställa frågan – och i så fall hur? Läkartidningen, 20: 2260-1. 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/fwcwn.html


33 

 

Willman, A., Stoltz, P., Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad Omvårdnad: En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. 3 utg. Lund: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (1997). Violence against women: a priority health issue. 

New York: United Nations.  

World Health Organization. (2002). World report on violence and health. Geneva: 

Switzerland. Hämtad 26 april, 2016, från 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/  

World Health Organization. (2013). Global and regional estimates of violence against 

women: prevelance and health effects of intimate partner violence and non partner 

violence. London: United Nations. Hämtad 16 april, 2016, från 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85239/1/9789241564625_eng.pdf?ua=1 

World Health Organization. (2016). Violence against women. Geneva: World Health 

Organization. Hämtad 4 mars, 2016, från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/

