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Abstrakt  
 

Bakgrund: Våld i nära relation förekommer över hela världen och inom alla kulturer och 

som innebär upprepade tvångs- och kontroll- beteenden. Vilket omfattar både fysisk och 

psykisk misshandel, ekonomiskt missbruk, hot, isolering, sexuella övergrepp och 

utnyttjande. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som 

utsatts för våld i nära relation. Metod: Litteraturöversikten är baserad på 13 vetenskapliga 

artiklar som söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsgranskades, 

analyserades och sammanställdes till ett resultat. Resultat: Sjuksköterskorna upplevde brist 

på utbildning och riktlinjer kring våld i nära relation. Sjuksköterskorna upplevde det svårt 

fråga de utsatta kvinnorna om vad som hänt för att sjuksköterskorna inte vågade bli 

involverad eller att hon/han inte visste hur de skulle interagera med kvinnan. 

Sjuksköterskorna upplevde känslor kring att vårda kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation som uttryckte sig i frustration och hjälplöshet. Diskussion: Det fanns ett ökat behov 

av utbildning och riktlinjer för att kunna ge adekvat vård till kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation. Slutsats: Genom att medvetandegöra sjuksköterskor om kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära relation kunde denna litteraturöversikt bidra till kunskap och 

förståelse för sjuksköterskors arbete i att ge rätt hjälp och stöd till dessa kvinnor. 

Förbättringar behövs inom området, till exempel riktlinjer och utbildning, som vidare kan ge 

ett värdefullt stöd för sjuksköterskor i sitt omvårdnadsarbete med kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relation.  

 

Nyckelord: Kvinnor, omvårdnad, sjuksköterskor, upplevelser, våld i nära relation  
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Introduktion 
  

Våld i nära relation förekommer över hela världen och de utsatta kvinnorna riskerar att inte 

bli upptäckta vid kontakt med hälso-och sjukvården. Genom att sjuksköterskan ofta är den 

första vårdpersonal som kvinnan kommer i kontakt med när hon söker vård, utgör 

sjuksköterskan en betydande roll i arbetet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relation.  

Bakgrund 
 

Våld i nära relation     

  

Våld i nära relation definieras enligt World Health Organization [WHO], (2017) som ett 

beteende som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada. Vilket kan innebära fysisk 

aggression, sexuella övergrepp, psykologisk misshandel och ett kontrollerande beteende 

gentemot kvinnan. Walsh, Spangaro och Soldatic (2015) beskriver våld i nära relation som ett 

mönster av upprepade tvångs- och kontroll- beteenden för att begränsa en partners 

stämningar, känslor och handlingar. Vilket omfattar emotionella övergrepp, ekonomiskt 

missbruk, hot, isolering och utnyttjande. Även barn kan användas som en kontrollerande 

aspekt gentemot kvinnan. 

 

Våld i nära relation är ett samhällsproblem som förekommer i hela världen och i alla 

grupper, religioner och samhällsklasser (Johnson & Ferraro, 2000). Ungefär 30 % av världens 

kvinnor som levt i ett förhållande har varit utsatta för någon typ av sexuellt och/eller 

psykiskt våld (WHO, 2017). I Sverige menar Brottsförebyggande rådet [BRÅ], (2018) att 

kvinnor som lever under sämre ekonomiska förhållanden är i större utsträckning utsatta för 

våld i nära relation och var femte svensk kvinna har någon gång under livet blivit utsatt för 

det. Brottsförebyggande rådet menar att det är vanligt att kvinnorna är i behov av 

sjukhusvård till följd av detta. Undersökningar visar att antalet anmälda fall med våld i nära 

relation mot kvinnor över 18 år minskat från 13 873 fall år 2015 till 10 115 fall år 2017 (BRÅ, 

2018). 
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Kvinnors upplevelse av att utsättas för våld i nära relation 

 

Forskning visar att kvinnor som utsätts för våld i nära relation upplever sin situation som 

svår och att personen som utsätter henne för våld ofta är kontrollerande i kontakten med 

omvärlden. Vilket innebär att hon inte får göra vardagliga saker och leder till att hon inte 

kan leva ett normalt liv. Om kvinnorna som blir utsatta för våld i nära relation någon gång 

söker sjukvård, följer ofta förövaren med och styr samtalet vilket gör ett avslöjande av att de 

utsatts för våld i nära relation svårt (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

 

Det visar sig att kvinnorna känner skam, skuld och rädsla relaterat till att de utsatts för våld i 

nära relation och de upplever det svårt att definiera sina egna erfarenheter om våldet. 

Relationen mellan kvinnan och den som utsätter henne för våld är ofta komplex, deras syn 

och tolerans på våldet förändras och gränser på vad som är okej tänjs. Detta medför att 

våldshandlingarna får en annan betydelse än från början och kvinnan måste nå botten innan 

hon kan göra något åt sin situation (Enander & Holmberg, 2008). Kvinnan upplever att hon 

inte förtjänar respekt eller kärlek och att hon inte är värd att ha en normal relation utan våld. 

Kvinnor utsatta för våld i nära relation kan uppleva ett misslyckande med att separera från 

partnern och om kvinnorna söker hjälp finns också en stor rädsla för att situationen blir 

mycket värre (Loke, Wan & Hayter, 2012). 

 

Konsekvenser för kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation  

 

Våldet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa på både kort och lång sikt. Akuta skador 

kan uppstå som kräver direkt sjukhusvård men kan också leda till ångest och kronisk 

smärta. Fysiska konsekvenser som uppkommer var bland annat magsmärtor, kroniska 

smärtor i rygg och nacke och även kronisk huvudvärk (Dillon, Hussian, Loxton & Rahman, 

2013). De vanligaste psykiska följderna av våld i nära relation är depression och 

posttraumatiskt stressyndrom och kvinnorna som lever i en relation där hon utsätts för våld 

lider i större utsträckning än andra kvinnor av ångest, sömnsvårigheter, social dysfunktion 

(Campbell & Jacquelyn, 2002; Dillon et al., 2013). Skammen över situationen kan leda till lågt 

https://www.hindawi.com/71068702/
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självförtroende och suicidförsök. Forskningen visar även att konsekvenser som 

humörsvängningar och förlorad livsglädje är vanligt förekommande hos utsatta kvinnor 

(Loke et al., 2012). 

 

Sjuksköterskans roll  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS nr 1982:763,2§) beskriver att sjuksköterskan ska bedriva 

en vård med respekt för allas lika värde. En vård som innebär respekt för patientens behov 

av trygghet och integritet och värna om patientens autonomi. Vården ska vara lättillgänglig 

och vårdpersonalen ska arbeta för att främja en god kontakt mellan patienten och 

sjukvårdspersonal. Forskning visar att sjuksköterskor har en unik och viktig roll i 

identifiering och vårdandet av kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation 

(Reisenhofer & Seibold, 2007). Eftersom kvinnor kan bli utsatta för våld i nära relation 

oavsett vart i världen de lever, är sannolikheten att nästan alla sjuksköterskor kommer i 

kontakt med dessa kvinnor någon gång under sitt yrkesamma liv (Du Plat-Jones, 2006). I en 

studie av Di-Giacomo et al. (2016) uppgav 41 av 56 (80,4%) sjuksköterskor att de vårdat 

kvinnor som utsatts för våld i nära relation, 27 st (52,9%) anser att sjuksköterskans främsta 

erbjudande till kvinnorna var att lyssna och stötta.  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid förklarar att förutsättningarna för att upptäcka våld i nära 

relation är att hälso-och sjukvården ska erbjuda en adekvat vård och ge hjälp och stöd till 

patienterna. Många kvinnor söker vård upprepade gånger utan att den grundläggande 

orsaken kommer fram. Genom att hälso-och sjukvårds personal rutinmässigt ställer frågor 

om våld i nära relation kan våld upptäckas och kvinnans hälsa bedömas (Nationellt centrum 

för kvinnofrid [NCK], 2018). Hälso- och sjukvårdspersonalen har inga 

anmälningsskyldigheter om det framkommer uppgifter om att en patient över 18 år har 

blivit utsatt för våld. Men sekretessbrytande bestämmelser finns i Offentlighet- och 

sekretesslagens (2009:400) kap 10, 23§, där det framgår att hälso- och sjukvårdspersonalen 

har möjlighet att göra en polisanmälan om patienten har utsatts för ett brott där påföljden för 

brottet är minst ett års fängelse, försök till ett brott där påföljden är minst två års fängelse 

eller om handlingen innefattat försök till överföring av en anmälningspliktig sjukdom. 
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Teoretisk anknytning  
 

Mötet mellan sjuksköterskan och kvinnan som blivit utsatt för våld i nära relation ska bygga 

på en god relation och kommunikation, där sjuksköterskan måste förstå patientens unika 

tillstånd. Travelbee menar att två viktiga delar för att skapa en mellanmänsklig relation är 

sympati och empati. Empati förklaras som en viktig del för att förstå en annan människa och 

sätta sig in i dennes situation. Sympati innebär att sjuksköterskan har medkänsla och ger 

omvårdnad utifrån människans behov i första hand och inte utefter sin profession (Travelbee 

1971, s 139-144).  

 

Travelbee (1971, s. 7, 33) beskriver i sin teori att en upplevelse är en subjektiv känsla där 

varje människas upplevelser är unika och kan delvis påverkas av tidigare upplevelser. Varje 

människa är en unik individ och Travelbee menar att patientens sätt att se på sin egen 

sjukdom eller lidande är viktigare än något av vårdens klassificeringssystem. Travelbee 

menar även att kommunikationen har en stor betydelse för att bedriva en bra omvårdnad, 

sjuksköterskan kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan att tala med 

vederbörande och få höra vilken mening patienten själv lägger i sitt tillstånd. Teorin inriktar 

sig på interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten och beskriver det som en 

mellanmänsklig relation. Vilket innebär att sjuksköterskan måste förstå patienten och dess 

behov utifrån patientens unika upplevelser. Travelbee (1971, s. 52, 82, 93) en mellanmänsklig 

relation är inget som uppstår naturligt utan måste byggas upp i mötet med patienten. I den 

mellanmäsksliga relationen innebär omvårdnaden att sjuksköterskan hjälper en människa att 

förebygga, bemästra sin sjukdom och sitt lidande samt att finna en mening i sina unika 

upplevelser. Travelbee menar att för att kunna skapa en god interaktion mellan 

sjuksköterska och patient måste generaliserande definitioner suddas ut och inte se patienten 

som en stereotyp utan som den unika individ hon är.  
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Problemformulering 

  

Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation är vanligt förekommande runt om i 

världen och kvinnorna riskerar att inte bli uppmärksammade vid kontakt med hälso-och 

sjukvården. Sjuksköterskan är ofta den första vårdpersonalen som kvinnan kommer i 

kontakt med när hon söker vård. Genom att studera ämnet utifrån sjuksköterskors 

upplevelser med kvinnorna som blivit utsatta för våld i nära relation kan denna 

litteraturöversikt ge kunskap, ökad medvetenhet och förståelse för sjuksköterskor. 

Syfte 
  

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation.  

Metod 
 

Design 

  

Denna studie har utformats som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017, s. 141-142) är 

målet med en litteraturöversikt är genom att studera befintlig forskning sammanställa den 

aktuella kunskapen inom ett specifikt område, för att sedan bilda sig en uppfattning om 

ämnet. Friberg (2017, s. 141-144) menar att både kvantitativ och kvalitativ forskning kan 

användas för att kartlägga kunskapsläget i en litteraturöversikt. Genom kritisk granskning 

har den insamlade vetenskapliga litteraturen sammanställs och skapat en översikt över 

området. Enligt Polit och Beck (2017, s. 88) kan en litteraturöversikt med god kvalité bidra 

med mer kunskap till redan existerande forskning för att upptäcka kunskapsluckor.   

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

  

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna fokusera på sjuksköterskors 

upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relation. För att säkerställa 

vetenskaplig kvalitet skulle artiklarna vara Peer reviewed samt uppnått hög eller medelhög 
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kvalitet vid granskning utifrån SBU:s granskningsmallar för kvalitativ och kvantitativ 

forskning. Valda artiklar skulle ha ett etiskt resonemang samt vara godkända av en etisk 

kommitté. Vidare skulle artiklarna vara publicerade mellan år 2000-2018. Artiklar med 

engelsk inkluderas. Exkluderas skulle artiklar som handlar om våldsutsatta män och våld i 

samkönade relationer samt artiklar som handlar om personer under 18 år att göra. Artiklar 

som inte uppfyller inklusionskriterierna och erhåller en låg kvalitet kommer att exkluderas. 

 

Litteratursökning 

 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Meningsbärande ord i 

syftet översattes och ligger som grund i valda ämnesord. Ett flertal sökningar gjordes med 

användning av Cinahl headings, MeSh termer och/eller sökord i fritext. Sökord som 

“Intimate Partner Violence”, “Domestic Violence”, “Nursing Role", “Nurse Attitudes”, 

“Nurses experiences”, “Attitude of Health Personnel” och Nurse* användes. Sökorden 

användes i kombination med booleska sökteknik, av operatorn, ”AND”. Olika 

kombinationer av avgränsningar som 2000-2018, Fulltext, Female, Adult 19+ och Engelska 

användes för att avgränsa sökningarna ytterligare. Översikt av sökningar presenteras i tabell 

1 där valda artiklar till resultatet finns med. 

 

Tabell 1 Översikt av sökningar  
 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3  

Urval* 4  

        

        

Cinahl 

2018-09-12 

 

(MH "Intimate 

Partner Violence") 

(MH "Nursing 

Role") 

2000-2018 

Engelska 

106 106 60 10 4 

 

Cinahl 

2018-09-24 

 

(MH "Nurse 

Attitudes") AND 

(MH "Domestic 

Violence") 

2000-2018 

Engelska 

44 40 33 12 4 
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Cinahl  

2018-09-27 

Intimate partner 

violence AND 

Nurse* 

 Full Text 

Engelska 

 2000-2018 

Female  

 

63 60 40 6 1  

 

Cinahl  

2018-09-27 

nurses experience 

AND intimate 

partner violence 

Engelska 

2000-2018 

128 98 33 4 2 

 

PubMed  

2018-09-27 

("Attitude of 

Health 

Personnel"[Mesh]) 

AND "Domestic 

Violence"[Mesh] 

Engelska 

2000-2018 

Humans 

Female 

Adult: 19+ 

years  

353 114 10 3 2 

 

 

        

Urval 1 = artiklarnas titel läses, Urval 2 = Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3 = Hela artikeln läses, Urval 4 = Artiklar för 

relevansbedömning och granskning av vetenskaplig kvalitet. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

  

Urvalsprocessen utfördes i olika steg. I första steget lästes artiklarnas titlar. I det andra steget 

lästes abstraktet på de artiklar som ansågs vara relevanta för att besvara syftet. I det tredje 

steget har artiklarna lästs i sin helhet med fokus på resultat samt att dem svarar mot syftet 

med denna litteraturöversikt. Genomgången av de insamlade artiklarna inleddes med en 

bedömning hur väl de uppfyller de valda inklusionskriterierna för att svara till artiklarnas 

relevans. Relaterat till att svara mot syftet sållades de studier som är irrelevanta bort. Endast 

de studier som bedömdes vara relevanta gick vidare till kvalitetsgranskning som slutligen 

var det fjärde steget. Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU (2014) 

granskningsmallar för kvalitativ forskning eller kvantitativ forskning. De kvalitativa 

artiklarna granskades med Mall för kvalitativ forskningsmetodik och den  

kvantitativa artikeln granskades med Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier. 

Granskningen gjordes genom noggrann genomgång av artiklarnas delar genom att svara på 

granskningsmallarnas frågor med tillhörande kommentarer. Frågorna besvarades med Ja, 

Nej, Oklar och Ej tillämpat. En tillräcklig beskrivning om artiklarnas delar så som syfte, 

metod, analys och resultat samt bland annat förde ett etiskt resonemang bedömdes. Om 
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artiklarna fick övervägande Ja och innehöll en tillräcklig beskrivning om alla delar för att 

svara på mallens frågor, bedömdes den totala kvalitetsgraden med hög kvalitet, en 

medelhög kvalitet bedömdes när artiklarna fick övervägande Ja men inte uppfyllde mallens 

frågor helt. En artikel exkluderades på grund av att den hade låg kvalitet samt inte förde inte 

ett etiskt resonemang. Valda artiklar till bakgrunden finns granskade och sammanställda i en 

översiktstabell enligt bilaga 1. 

 

Analys 

  

Artiklar som kvalitetsgranskats analyserades systematiskt i tre steg med stöd från Friberg 

(2017, s. 148-150) beskrivning. I första steget lästes de utvalda artiklarna ett flertal gånger för 

att skapa en överblick och sammanhang som övergick i förståelse av helheten, samt 

identifiera de resultat som var relevanta för litteraturöversikten. Samtliga artiklar lästes först 

var för sig för att sedan läsas gemensamt för att försäkra sig om att ingen relevant 

information uteblev. I andra steget sammanfattades valda artiklar och dokumenterades i 

tabellform för att skapa överblick över resultaten. I tredje steget studerades skillnader och 

likheter i artiklarnas resultatdel för att skapa rubriker. Materialet sorterades in under 

preliminära rubriker med liknande resultat. Materialet analyserades sedan ytterligare genom 

fortsatt jämförelse och tolkning. Artiklarnas resultat sammanställdes och sorterades in under 

respektive rubrik. Slutligen valdes följande rubriker till resultatet ”att känna sig otillräcklig” 

”att påverkas känslomässigt” och ”att fråga eller inte fråga” för att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation.  

  

Etiska överväganden 
 

Ett etiskt resonemang skulle framgå i valda artiklar. Polit och Beck (2017, s. 139-142) 

beskriver att etiska aspekter innebär att deltagarna skulle erhållit information om forsknings 

uppgiftens syfte samt eget godkännande till delaktighet. Ett objektivt förhållningssätt hölls 

för att inte låta egen förförståelse påverka arbetet. Artiklarna lästes upprepade gånger först 

enskilt och sedan tillsammans för att inte påverkas av varandra. Vid översättning från 
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engelska till svenska användes lexikon och översättningsprogram för att inte förvränga 

texten för att minska risk för feltolkning. 

Resultat 
 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde brist på utbildning och riktlinjer kring våld i 

nära relation vilket påverkade omvårdnadsarbetet i en negativ riktning och medförde att 

sjuksköterskor kände sig otillräckliga. Sjuksköterskor påverkades känslomässigt av att vårda 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation och sjuksköterskorna yttrade frustration 

och hjälplöshet. Vidare visade resultatet att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att fråga 

eller inte fråga kvinnorna om vad som hänt bland annat för att sjuksköterskor inte ville bli 

involverade eller att hon/han inte visste hur de skulle interagera med kvinnan.  

Tretton artiklar presenterades i resultatet vilka genomfördes i länderna Jordanien, Sverige, 

Turkiet, Israel, Colombia, Finland, Tanzania, USA, Sydafrika, Kanada. Tolv av artiklarna var 

av kvalitativ design och en av artiklarna var av kvantitativ design. Resultatets rubriker av 

sjuksköterskors upplevelser pressenteras i figuren nedan se figur 1.  

    
Figur 1. Översikt av resultatets huvudkaterorier.   

Sjuksköterskors upplevelser av att 
möta kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation

Att våga eller 
inte våga fråga

Att påverkas 
känslomässigt 

Att känna sig 
otillräcklig 
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Att känna sig otillräcklig     

  

I en kvantitativ studie svarade totalt 158 sjuksköterskor (n=192) att de ansåg sig vara 

otillräckligt utbildade i att föra ett korrekt omvårdnadsarbete kring kvinnor som upplevt 

våld i nära relation (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Bristen på 

utbildning och riktlinjer om våld i nära relation finns i både sjuksköterskornas 

grundutbildning och på arbetsplatsen påtalades (Al‐Natour, Qandil & Gillespie, 2016; Efe & 

Taskin, 2012; Henderson, 2001; Häggblom & Möller, 2006; Robinson & Ream, 2009). 

Sjuksköterskorna påtalade att avsaknaden av kunskap och riktlinjer om våld i nära relation 

utgjorde ett hinder för deras egen yrkesroll, de prioriterade därför medicinsk vård framför 

att utvärdera om kvinnorna blivit utsatta för våld i nära relation. Bättre arbetsrutiner och 

utbildning skulle förbättra vården till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation, 

vården skulle bli bättre och få sjuksköterskor att vara förberedda och agera på rätt sätt vid 

rätt tidpunkt. Sjuksköterskor reflekterade över brist på utbildning och sitt eget beteende 

gentemot kvinnorna och de ansåg att med utbildning hade de förmodligen agerat 

annorlunda (Al‐Natour et al., 2016; Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009). I Woodtli (2001) 

uttryckte de hopp om att utbildning i våld i nära relation skulle förbättra och ge ökad 

identifiering i om kvinnorna blivit utsatta för våld i nära relation, även att utbildning skulle 

leda till tidigare ingrepp och samarbete med annan vårdpersonal och olika vårdinstanser. 

Sjuksköterskorna ansåg att om de hade bättre utbildning och tillgång till riktlinjer skulle 

detta ge möjlighet och tid för återkoppling, samt att de kände sig bättre rustade inför nästa 

möte med kvinnorna. De reflekterade över kopplingen mellan brist på utbildning och sitt 

eget beteende gentemot kvinnorna och de ansåg att med utbildning hade de förmodligen 

agerat annorlunda. Frånvaron av utbildning och riktlinjer på arbetsplatsen ledde till 

olikheter i hur kvinnan blev bemött utifrån sjuksköterskors individuella erfarenheter och 

handlingar (Efe & Taskin, 2012; Henderson, 2001). Sundborg et al. (2016) visade att 

sjuksköterskor (n=192) var mer benägna att fråga om våld i nära relation om de kände sig 

tillräckligt förberedda (p= 0.002). 

Att påverkas känslomässigt  
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När sjuksköterskor konfronterades med en kvinna som blivit utsatt för våld i nära relation 

och höra hennes historier var smärtsamt och svårt för sjuksköterskan, som ifrågasatte sin 

egen professionella kompetens vilket gav upphov till känslor av värdelöshet, maktlöshet och 

frustration (Bengtsson-Tops et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde känslor av hjälplöshet 

samt att de blev förvirrade och stod oförstående inför en sådan situation i att se kvinnan i en 

utsatt och sårbar position och inte ha möjlighet att påverka kvinnans val efter tiden på 

sjukhuset. Mötet med kvinnorna som blivit utsatt för våld i nära relation satte spår i 

sjuksköterskorna även efteråt där bilden av de fysiska skadorna upprepades sig som 

minnesbilder hos sjuksköterskorna (Glodblatt, 2009; Wath, Wyk & Rensburg, 2013). Det 

väcktes känslor som ilska och medlidande och samtidigt en känsla av ansvar för kvinnors 

hälsa, sjuksköterskan beskrev att vårdandet och den emotionella påverkan även påverkade 

det privata livet, att komma hem och vara nedstämd och ledsen gjorde att sjuksköterskans 

påverkades negativt och familjen blev åsidosatt (Wath et al., 2013). 

Att vårda och skapa ett band och en god relation med kvinnan för att sedan bevittna 

kvinnans initiativlöshet till att anmäla eller lämna personen som utsatt henne för våld 

skapade en känsla av frustation och hjälplöshet hos sjuksköterskorna att inte kunna påverka 

kvinnans beslut (Robinson & Ream, 2009; Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna såg 

svårigheter i att vinna kvinnornas tillit, vilket de ansåg leda till att kvinnorna inte vågade 

avslöja att de blev utsatta för våld (Laisser et al., 2008). Det var emotionellt svårt för 

sjuksköterskan att skapa en god relation med kvinnan och genom detta få henne att förstå 

och ta till sig av information och säkerhetsaspekter. Kvinnans ovilja att ta tag i problemet och 

återgå till sin man skapade tvivelaktighet och ovilja hos sjuksköterskorna för vidare hjälp 

(Bengtsson-Tops et al., 2009). 

Det visade sig att sjuksköterskorna kände frustration över att det inte fanns tid för att sitta 

och lyssna på någons historia, de arbetade i en väldigt stressig miljö och hade inte tid till att 

ingripa (Efe & Taskin, 2012; Laisser, Lugina, Lindmark, Nystrom & Emmelin, 2008; Robinson 

& Ream, 2010). Sjuksköterskorna upplevde rädsla för att bland annat kränka kvinnan eller 

att bli hotade av anhöriga, de upplevde även rädsla för att anhöriga skulle kunna komma åt 

och skada kvinnorna eller dem själva (Efe & Taskin, 2012; Wyk & Wath, 2015).  
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Att fråga eller inte fråga 

 

Ett hinder för att kunna identifiera våld i nära relation var att arbetsmiljön påverkade 

sjuksköterskorna att ge en bra vård till kvinnorna (Efe & Taskin, 2012; Wyk & Wath, 2015).  

Det saknades rent konkret avskilda utrymmen på arbetsplatsen för att få möjlighet att sitta 

ner och prata med kvinnorna. Sjuksköterskorna upplevde att det inte hade tillräckligt med 

tid för att ta sig an kvinnorna och att de därför inte ställde frågan om hon blivit utsatt våld i 

nära relation då detta medför mer arbete och det finns det inte tid för (Efe & Taskin, 2012; 

Häggblom & Möller, 2006;). Arbetsmiljön påverkade sjuksköterskornas möjlighet till att 

kunna tala enskilt med kvinnan och att sjuksköterskan då inte kunde supporta kvinnorna i 

den utsträckning de önskade och vinna kvinnornas tillit, utan tillit vågade inte kvinnorna 

avslöja att de blev utsatta för våld i nära relation (Laisser et al., 2008).   

I Robinson och Ream (2010) angav sjuksköterskorna att de drog sig på grund av olika 

anledningar för att fråga om en kvinna hade blivit utsatt för våld i en nära relation, på grund 

av att det blev så mycket efterarbete om kvinnan svarade ja på grund av att de saknade 

kunskap om hur man skulle ta ärendet vidare. Vissa sjuksköterskor frågade inte för att de 

tog för givet att de ändå inte skulle få sanningsenliga svar och tyckte att det var onödigt att 

fråga. Några var rädda för att bli för involverade och skapade sig en anklagande attityd mot 

offren. I Häggblom och Möller (2006) angav sjuksköterskorna att de inte ställde frågor till 

alla kvinnor utan endast då misstanke väcktes utifrån skadans allvar hos kvinnan. I en studie 

av Williams, Halstead, Salani och Koermer (2016) visade resultatet att sättet sjuksköterskan 

formulerade och framförde frågorna kunde få kvinnorna att känna tillit, exempelvis att man 

ställde mindre känsliga frågor först. I en studie gjord av Sundborg et al. (2016) visade att 90 

st sjuksköterskor (n=192) svarade att de alltid ställde frågan om kvinnan blivit utsatt för våld 

i nära relation. Det var 84 st som svarade att de ställde frågan ibland/aldrig, 56 st ansåg att 

det var svårt att ställa frågor om våld i nära relation, 19 svarade att de inte visste hur de 

skulle gå vidare med svaret de fick. Vidare svarade 23 st att de var rädda för att inkräkta på 

kvinnans integritet, 18 st att dem inte hade tid, 8 st kände sig obekväma att tala om ämnet 

och 5 st svarade att de inte ville bli involverade av privata skäl. I Al‐Natour et al. (2016) 

uttryckte sjuksköterskan glädje, att deras ansträngningar kunde ge stöd om de frågade om 

våld i nära relation. En annan motivator för att fråga om våld i nära relation var att det fanns 
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en rädsla hos sjuksköterskan att hennes/hans egna familjemedlemmar kunde bli ett offer för 

våld i nära relation och riskera att inte bli upptäckta. Detta motiverade sjuksköterskan att 

fråga därför att det ökade möjligheterna att upptäcka de utsatta kvinnorna som annars inte 

skulle bli upptäckta. I Robinson och Ream, (2009) förklarade sjuksköterskorna som inte 

frågade om våld i nära relation att de kände sig hjälplösa, förstörda, arga, skyldiga och 

deprimerade. Dessa känslor berodde på att de kände till riskerna med att ändå inte frågade 

och ingripa för dessa kvinnor. 

  

Det framgår att kvinnor inom kulturer där det är acceptabelt att slå kvinnor visade mindre 

benägenhet att avslöja deras utsatthet för våld i nära relation (Al‐Natour et al., 2016; Efe & 

Taskin, 2012; Laisser et al., 2008). Det framkommer kulturella normer för kvinnor att vara 

tysta om deras situation för att skydda familjen genom att inte anmäla. Den jordanska 

kulturen ansågs som ett potentiellt hinder för att upptäcka våld i nära relation. Det skulle till 

exempel vara kulturellt olämpligt för en man att ta hand om en kvinna som utsatts för våld i 

nära relation. Detta ansågs försvåra arbetet för sjuksköterskans arbete, att kulturen påverkar 

negativt (Al‐Natour et al., 2016). Williams et al. (2016) menar att kulturen, ursprung, etnicitet 

och ålder har en betydande roll i kvinnans vilja att erkänna att dem är utsatta för våld i nära 

relation, sjuksköterskorna i studien upplevde att kvinnor med ett latinamerikanskt ursprung 

hade svårt att prata om problem relaterat till för att det ansågs mer normativt i deras kultur. 

Wyk och Wath (2015) menar att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att skilja på 

yrkesrollen och att vara en del av samhället. I studien deltog två manliga sjuksköterskor som 

upplever svårighet att som man vårda kvinnor som blivit utsatta av våld från just en man. 

Samtidigt som de kände medlidande med kvinnorna och deras smärta så kände de också 

skuld för att vara man. 

Diskussion  
 

Metoddiskussion  
 

Artiklar som har inkluderats i litteraturöversikten var publicerade mellan år 2000 och 2018, 

motiveringen till detta var att inledande sökningar gjordes på “Domestic Violence” och 

“Intimate Partner Violence” för att skapa en överblick av forskningsläget. Detta medförde en 
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uppfattning av att antalet artiklar som handlar om våld i nära relation ökat från år 2000, 

vilket ligger som grund i vald tidsbegränsning och ses som en styrka att avgränsa till när det 

finns relevant forskning. 

 

Litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed med övervägande 

sökningar i Cinahl som Polit och Beck (2017, s. 92) beskriver som en databas som är specifikt 

inriktad på omvårdnad. Detta anses som en styrka i denna litteraturöversikt då omvårdnad 

är sjuksköterskans ansvarsområde. Genom att översätta syftets meningsbärande ord till 

engelska används Sjuksköterska, upplevelser och våld i nära relation som grunden till 

sökningarna. Det utfördes först sökningar i Cinahl tills det visade sig att det återkom samma 

artiklar inom flertalet olika sökkombinationer. För att inte riskera att gå miste om relevanta 

artiklar gjordes sökningar sedan i PubMed med liknande sökord som i Cinahl, som 

resulterade i flertalet artiklar som redan funnits i Cinahl. För att utöka sökningen ytterligare 

studerades nyckelord i redan lästa artiklarnas abstract med syfte att finna nya sökord, då 

hittades sökordet "Attitude of Health Personnel”. Detta fynd resulterade en sökning i 

PubMed där det användes sökordet "Attitude of Health Personnel” I Mesh term som 

innefattar all hälso-och sjukvårdspersonals attityder. Genom denna sökning valdes två 

artiklar ut och i och med flera professioner valdes endast resultat relaterat till sjuksköterskan 

ut.  

 

Vidare i litteratursökningen förekommer ett stort antal träffar i två av sökningarna och enligt 

Östlund (2017, s. 80) kan för många träffar avgränsas med avgränsnings funktioner för att 

precisera sökningarna ytterligare eller använda sig av ämnesordlista för att hitta smalare 

termer att gå vidare med. Trots flertalet försök att avgränsa sökningarna med hjälp av 

avgränsningar som Female, Fulltext och ålder resulterade två av sökningarna i stort antal 

träffar. Det gjordes även med hjälp av nya sökord, omformuleringar och kombinationer 

andra sökningar som inte resulterade till nya artiklar. Slutligen resulterade sökprocessen i 

valda sökningar varav två sökningar med ett stort antal träffar vilket var ett tidskrävande 

arbete. Detta anses som en svaghet med litteratursökningen då detta tyder på att valda 

sökningar inte varit tillräckligt specifika. 
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De vetenskapliga artiklar som skulle inkluderas skulle vara av medelhög eller hög kvalitet 

efter kvalitetsgranskning med hjälp av SBUs mallar för att inkludera artiklar som var 

trovärdiga och av god kvalité. Motiveringen till valet av granskningsmall var att dessa 

ansågs tydlig och lätta att använda. Valet av mallar ses som en styrka då det med stor 

noggrannhet analyserade artiklarnas innehåll och resulterar till ett välarbetat resultat där 

artiklarna är väl bearbetade vilket ses som en styrka med litteraturöversikten. Valda artiklar 

var skrivna på engelska eftersom författarna till litteraturöversikten behärskar detta språk. 

 

Inga geografiska avgränsningar gjordes och det inkluderades artiklar från ett flertal olika 

länder. Att de inkluderade artiklarna representerar olika delar av världen ses som en styrka 

då det visar på den mångfald i synsätt och kulturer som förekommer. Och även om det i 

Sverige är förbjudet och inte kulturellt accepterat med våld i nära relation kan svenska 

sjuksköterskor i sitt arbete möta kvinnor från andra kulturer där detta är accepterat. 

 

Avsikten var att studera upplevelser vilket vidare resulterade i att majoriteten av artiklarna 

är av kvalitativ design. Polit och Beck (2017, s. 463) beskriver att upplevelser innefattar 

strävan att förstå helhet av en kontext. En del av de kvalitativa artiklarna som sedan valdes 

hade få deltagare, vilket kunde utgöra en svaghet för detta arbete. Polit & Beck (2017, s. 497) 

menar att det inte finns fasta regler för antalet deltagare i kvalitativ forskning, datamättnad 

kan uppnås av litet antal deltagare vilket beror på studiens omfattning, ju bredare studie 

kräver fler deltagare. Vidare anses det att övervägande kvalitativa artiklar lämpade sig bäst i 

denna studie eftersom de erfarenheter som deltagarna delgav resulterade i ett innehållsrikt 

och intressant resultat och att studera upplevelser inte påverkas av få deltagare. Valet i att 

inkludera en kvantitativ artikel var för att styrka resultatet ytterligare, med hjälp av konkreta 

siffror med ett större antal deltagare som visar på liknande resultat som kvalitativa artiklar.  

  

Analysprocessen ses som en styrka i litteraturöversikten eftersom den genomfördes 

noggrant för att artiklarnas kontext skulle tolkas och bedömas korrekt. Artiklarna lästes 

upprepade gånger och artiklarnas resultat översattes till svenska med hjälp av lexikon. 

Gemensamt identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel och sedan 

skapades rubriker för att sammanställa artiklarnas resultat under respektive rubrik och på så 
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vis skapa en överblick av fynden. Diskussion har förts gemensamt under hela analysens 

gång för att säkerhetsställa att valda artiklar var relevanta för litteraturöversiktens syfte. 

Genom att vid upprepade tillfällen återkoppla till litteraturöversiktens syfte och 

problemformulering och därmed förvissa sig om att resultatet svarar till syftet och att 

analysera huvudfynd flertalet gånger. 

 

Resultatdiskussion  

 

Huvudfynden i resultatet i denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskorna upplevde att 

de saknar kunskap och utbildning för att känna att de kunde bedriva en god vård till 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Huvudfynden visar även att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att våga fråga om våld i nära relation samt att det var 

mer vanligt att inte fråga än att fråga om våld i nära relation. Sjuksköterskorna blev också 

känslomässigt påverkade av mötet vilket resulterade i att det var svårt att bemöta och skapa 

en relation med kvinnan.  

 

Resultatet i denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga utifrån 

att de inte tyckte sig ha tillräckligt med kunskap om våld i nära relation varken från sin 

grundutbildning eller via sin arbetsplats. Resultatet tyder på att följderna av bristande 

kunskap kan härleda till många aspekter som visade sig i resultatet däribland att 

sjuksköterskorna har svårt att ge den hjälp och det stöd som kvinnorna behöver. Om 

bristande kunskap resulterar i att kvinnan inte får den vård hon behöver så utförs inte 

vården heller adekvat och ges inte på lika villkor. En konsekvens av detta innebär att den 

strider mot den Svenska Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, §2) som säger att 

vården ska ges på lika villkor och att kravet på god vård där patientens behov av trygghet 

och säkerhet ska uppfyllas. Travelbee (1971, s. 44) beskriver i sin omvårdnadsteori att vården 

till patienten ska bygga på respekt och främja goda kontakter mellan henne och 

sjuksköterskan, vilket skulle kunna tolkas som en förutsättning för att kunna skapa en god 

interaktion mellan dem. Med Travelbees omvårdnadteori i beaktning, bör kvinnorna ses som 

de unika individer de är och om sjuksköterskan saknar kunskap så kan det vara svårare att 

skapa en bra relation och kommunicera på ett bra sätt med kvinnorna. I en studie gjord av 
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(Battaglia et al., 2003) visar det att en dålig kommunikation mellan sjuksköterskan och 

kvinnan ledde till att kvinnan upplevde brist på tillit till sjuksköterskorna. Om 

sjuksköterskan besitter kunskap kring ämnet upplevdes det som en styrka för kvinnorna, 

vilket också gjorde att kvinnorna kände sig säkrare och vågade berätta om sin situation. 

Detta visar på att kunskapen är en viktig del i bemötandet med dessa kvinnor.  

 

Det sammanfattade resultatet i denna litteraturöversikt, skapar en uppfattning att det är en 

svår och komplex situation, vilket tyder på att kunskap och utbildning som en 

grundförutsättning för ett bra möte mellan sjuksköterskan och kvinnan. Ovanstående 

argument styrks i (Maina, 2009) som anser att ökade kunskaper om att möta kvinnor utsatta 

för våld i nära relation kan underlätta för sjuksköterskorna att inte känna lika stor osäkerhet i 

mötet med kvinnorna och att de tycker det var lättare att bemöta kvinnorna när de besatt 

mer kunskap om våld i nära relation. 

 

Den vård som erbjuds till kvinnan bör inte vara avgörande av sjuksköterskans individuella 

kunskap och brist på utbildning. För att minska risken att kvinnorna som blivit utsatta för 

våld i nära relation inte blir upptäckta, skulle riktlinjer och skriftliga vårdprogram på 

arbetsplatsen samt kontinuerlig utbildning för sjuksköterskor kunna främja utbildningen. 

McGarry (2016) styrker argumentet, där deltagarna i studien fått möjlighet att medverka på 

en utbildning om våld i nära relation för att få inblick i olika våldssituationer samt att få 

olika verktyg för identifiering och frågesätt. Detta gjorde att de fick en inblick i vad de ska 

leta efter samt ökade sin kunskap och medvetenhet vilket ledde till en mer korrekt vård till 

dessa kvinnor. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplever det svårt att fråga kvinnorna om de blivit 

utsatta för våld i nära relation, bland annat för att sjuksköterskorna inte vågade bli 

involverad eller att de inte visste hur de skulle interagera med kvinnorna. Genom att tolka 

litteraturöversiktens resultat erhölls en uppfattning av det finns skillnader på hur vården 

kring kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation skiljer sig åt, beroende på vart 

studien är utförda och vilken kultur de lever i och slutligen att benägenheten om att 

kommunicera och fråga om våld i nära relation skiljer sig mellan sjuksköterskor. Liksom 
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Travelbee tidigare förklarat har kommunikationen en stor betydelse för att bedriva en bra 

omvårdnad, eftersom sjuksköterskan inte förutbestämt kan veta hur kvinnan upplever sin 

situation utan att tala med henne. Detta kan härledas till Travelbee (1971, s. 95) som menar 

att en god interaktion mellan sjuksköterska och patient bygger på att skapa den så kallade 

mellanmänskliga relationen. Den mellanmänskliga relationen innebär bland annat att 

sjuksköterskan ser patienten som en jämlike och att de arbetar emot den maktfördelning som 

finns inom vården, där patienten ofta är i underläge. Därmed anses kommunikationen 

mellan patienten och sjuksköterskan som en grund i att ställa frågor om våld och därmed 

skapa en mellanmänsklig relation, eftersom sjuksköterskan inte kan veta hur individen 

upplever sin situation utan att kommunicera med patienten och ställa frågor kring våld i 

nära relation. 

 

Betydelsen av att fråga om våld i nära relation förklarats vidare i en studie av Sundborg., 

Törnkvist., Saleh‐Stattin., Wändell och Hylander (2015) där sjuksköterskorna bland annat 

inte frågade om våld i nära relation för att de ansåg att det inte var deras ansvar att 

identifiera om kvinnorna blivit utsatta för våld i nära relation. Istället för att fråga överförde 

de ansvaret till andra yrkeskategorier som läkare eller socialarbetare eftersom de trodde att 

de bättre kunde möta kvinnornas behov. Vilket visar på olika uppfattningar om att ställa 

frågan till kvinnorna samt tyder på att det finns ett behov av tydliga riktlinjer. Detta för att 

ge kvinnan den vård hon behöver. 

Resultatet i denna litteraturöversikt innehåller forskning från olika länder och det är en 

viktig aspekt att bejaka att skillnader i arbetet kan förekomma beroende på vilket land 

artiklarna är skrivna i. Detta skulle således kunna bidra till att sjuksköterskan kan komma i 

kontakt med kvinnor från olika länder och kulturer i sitt arbete oberoende på i vilket land 

eller vårdinstans hon/han arbetar på. Detta tyder på att det är viktigt att vid mötet med 

kvinnor som upplevt våld i nära relation, oberoende på kultur och arbetsplats, skapa en god 

relation med kvinnan och att våga ställa frågor kring detta område. En konsekvens om detta 

inte efterlev skulle kunna vara att kvinnan riskerar att inte bli upptäckt. Det visar sig i 

Sharon, Bryant och Spencer (2002) (n=118) från USA att det var mer vanligt att 

sjuksköterskor (71 %) som arbetade på vårdavdelningar inom Gynekologi och Obstetrik att 

ställa frågor om kvinnorna var utsatta för våld i nära relation jämfört med övriga 
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vårdavdelningar (p=.000). Vilket visar på vissa skillnader mellan olika instanser huruvida 

man vågar fråga om våld i nära relation eller inte. 

Ur litteraturöversiktens resultat beskrev sjuksköterskorna att de påverkades känslomässigt i 

samband med mötet av kvinnorna. På grund av detta distanserade de sig från kvinnornas 

lidande och fokuserade därmed på de fysiska skadorna. Detta skulle kunna bero på att 

sjuksköterskan väljer att distansera sig från kvinnan för att inte de inte ska behöva bli 

emotionellt påverkade och enbart fokuserar på fysiska skador. Enligt Travelbee försvårar 

detta möjligheten att uppnå det som hon kallar människa-människa-relationen. Liknande 

resultat återfinns i en studie av Sundborg., Törnkvist., Saleh‐Stattin., Wändell och Hylander 

(2015) där sjuksköterskorna fruktade mötet med en kvinna som blivit utsatt för våld i nära 

relation och att genom att lyssna fanns rädsla för att bli för djupt involverade och för att bli 

alltför känslomässiga och oroliga själva vilket låg som grund i att dem distanserade sig 

istället. Genom tolkning av litteraturöversiktens resultat kan rädslan hos sjuksköterskorna 

över att bli känslomässigt involverade i kvinnors emotionella smärta och inte kunde hjälpa 

kvinnorna i den utsträckning de hade önskat, anses påverka sjuksköterskan negativt. Detta 

kan härledas till Travelbee (1971, s. 40) som menar att ingen människa kan upprepade 

gånger bli utsatt för sjukdom, lidande och döden utan att förändras, som ett resultat av dessa 

möten påverkas även sjuksköterskan. Genom att konfronteras med andras sårbarhet behöver 

sjuksköterskan samtidigt bemästra sin egen sårbarhet. När sjuksköterskan bemästrar sin 

egen sårbarhet kan hon/han utvecklas och bemästra sin förmåga att reagera och ta hand om 

den sjuka människan på ett bra sätt.  

Vidare skapar detta uppfattningen att det är normalt att påverkas känslomässigt och att 

sjuksköterskan på ett personligt plan måste bemästra sina egna känslor. Dessa känslor som 

sjuksköterskorna upplevde, där bland frustration över att inte ha möjlighet att påverka 

kvinnans val i att lämna sin partner som utsatt henne för våldet finns även förklarat i 

Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2010) där sjuksköterskor upplevde maktlöshet 

eftersom att kvinnorna trots den hjälp som sjuksköterskorna erbjöd inte tog tag i sin situation 

när de lämnade sjukhuset utan gick tillbaka till sina destruktiva relationer utan att 

sjuksköterskan kunde göra något åt det. Travelbee (1971, s. 43) förklarar vidare att även en 

sjuksköterska är en människa som liksom patienten reagerar känslomässigt. Slutligen skapas 

uppfattningen att detta är en viktig aspekt att belysa, en sjuksköterska är bara en människa 
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och har sina egna känslor att bemästra och det är därmed naturligt att även sjuksköterskan 

reagerar känslomässigt men detta får inte påverka arbetet negativt. 

En aspekt som kan vara avgörande för sjuksköterskans agerande är egna erfarenheter och 

åsikter. Smith, Rainey, Smith, Alamares och Grogg (2008) visar att sjuksköterskor som själva 

blivit utsatta för våld i nära relation upplevde det lättare att ta sig an kvinnorna eftersom att 

de bättre förstår vad de går igenom. 

Detta skulle således kunna bidra till att det är lättare för sjuksköterskor med egen erfarenhet 

av våld i nära relation att bemöta utsatta kvinnor eftersom att de på ett djupare plan kan 

förstå och hjälpa kvinnorna. Detta skulle kunna bero på att de känner sig tryggare och inte 

utstrålar osäkerhet vilket kan innebära att kvinnorna känna sig tryggare i mötet med 

sjuksköterskan när de upplever att någon känner empati för dem. Som tidigare förklarats av 

Travelbee som en viktig del för att förstå en annan människa och sätta sig in i dennes 

situation. 

 

Slutsats  
 

Resultatet visade på att det finns flera faktorer som påverkade sjuksköterskans arbete med 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. Bristande kunskap och utbildning ansågs 

som en grundfaktor och hindrade sjuksköterskan från att fråga om kvinnan blivit utsatt för 

våld i nära relation. Kunskap ökar möjligheten för sjuksköterskorna att identifiera kvinnor 

som utsatts för våld i nära relation så kvinnorna inte riskerar att inte bli upptäckta vid 

kontakt med hälso-och sjukvården. Utbildning skulle kunna leda till ett mer professionellt 

förhållningssätt gentemot kvinnor som blivit utsatta och öka medvetenheten hos 

sjuksköterskorna. Ökad kompetens kan även bidra till bättre attityder och mindre fördomar.  

Våld i nära relation är ett aktuellt forskningsämne och bör ingå i större grad i 

grundutbildningen då resultatet av studien visar på svagheter och bristande kompetens hos 

sjuksköterskor inom ämnet. Sjuksköterskan kommer med stor sannolikhet att möta dessa 

kvinnor oavsett arbetsplats. Fynden kan bidra till ökad medvetenhet hos sjuksköterskor om 

våld i nära relation, vidare forskning är nödvändig och utbildning och riktlinjer bör 

förbättras så att sjuksköterskorna kan föra ett korrekt arbete till dessa kvinnor.  



21 
 

Referenser  
Artiklar som inkluderades i resultatet markeras med *.  

*Al Natour, A., Qandil, A., & Gillespie, G.L. (2016). Nurses´ roles in screening for intimate 

Partner violence: a phenomenological study. International Nursing Review, 63(3), 422-

428. doi:10.1111/inr.12302  

 

Battaglia, T.A., Finley, E. & Liebschutz, J.M. (2003). Survivors of intimate partner violence 

speak out – Trust in the patient-provider relationship. Journal of General Internal 

Medicine,18, 617-623. doi:10.1046/j.1525-1497.2003.21013.x 

 

*Bengtsson-Tops, A., Saveman, B-I., & Tops, D. (2009). Staff experience and understanding of 

working with abused women suffering from mental illness. Department of Health 

Sciences and Social Work, 17(5), 459-465. doi:https://doi.org/10.1111/j.1365-

2524.2009.00843.x 

 

Brottsförebyggande rådet. (2018). Våld i nära relationer. Hämtad 20 Oktober, 2018, från 

Brottsförebyggande rådet, 

https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html 

 

Campbell, J-C. (2002). Health consequences in intimate partner violence. The 

Lancet, 359(9314), 1331-1336. doi:10.1016/S0140-6736(02)08336-8 

 

Di Giacomo, P., Cavallo, A., Bagnasco, A-M., Sartini, M., & Sasso, L. (2016). Violence against 

women: knowledge, attitudes and beliefs of nurses and midwives. Journal of Clinical 

Nursing. 26, 2307–2316. doi:https://doi.org/10.1111/jocn.13625 

Dillon, G., Hussain, R., Loxton, D., &  Rahman, S. (2013). Mental and physical health and 

intimate partner violence against women: A review of the literature. International 

Journal of Family Medicine, 2013, 1-15. doi: http://dx.doi.org/10.1155/2013/313909  

Du Plat-Jones, J. (2006). Domestic violence: the role of health professionals. Nursing Standard, 

21(14-16), 44-48. Hämtad från databasen CINAHL. 

  

*Efte S-Y., & Taskin, L. (2012). Emergency nurses’ barriers to intervention of domestic 

violence in turkey: A qualitative study. Springer Science + Business Media, 30, 441-451. 

doi:10.1007/s11195-012-9269-1 

 

Enander, V., & Holmberg, C. (2008). Why does she leave? The leaving process(es) of 

battered women. Health Care For Women International. 29(3), 200-226. doi: 

https://doi.org/10.1080/07399330801913802  

 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s.141-152). Lund: Studentlitteratur 

AB  

 

*Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses’ professional and personal 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2009.00843.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2524.2009.00843.x
https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html
https://doi.org/10.1111/jocn.13625
https://www.hindawi.com/71068702/
https://www.hindawi.com/97139251/
https://www.hindawi.com/56037987/
https://www.hindawi.com/32184287/
http://dx.doi.org/10.1155/2013/313909


22 
 

life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1645-1654. doi: 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05019.x 

  

*Henderson, A. (2001). Factors influencing nurses' responses to abused women: What they 

say they do and why they say they do it. Journal Of Interpersonal Violence, 16(12), 1284- 

1306. doi:10.1177/088626001016012004   

 

*Häggblom, A.M.E., & Möller, A.R. (2006). On a life-saving mission: Nurses’ willingness to 

encounter with intimate partner abuse. Qualitative Health Research, 16(8), 1075- 1090. 

doi:https://doi.org/10.1177/1049732306292086 

 

Johnson, M.P., & Ferraro, K.J. (2000). Research on domestic violence in the 1990s: 

Making distinctions. Journal of Marriage and the Family, 62(2), 948-963. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00948.x 

  

*Laisser, R-M., Lugina, H., Lindmark, G., Nystrom, L., & Emmeli, M. (2008). Striving to make 

a difference: Health care worker experiences with intimate partner violence clients in 

Tanzania. Health Care for Women International, 30(2), 64-78. doi: 

https://doi.org/10.1080/07399330802523618   

 

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: 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00754.x  

 

Loke, A.Y., Wan, M.L., & Hayter, M. (2012). The lived experience of women victims of 

intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 21, 2336–2346, doi: 

10.1111/j.1365-2702.2012.04159.x 

 

Maina, G. (2009). Emergency medical response to intimate partner violence in Kenya. 

Nursing Standard, 23(21), 35-39. Hämtad från databasen CINAHL.  

 

McGarry, J. (2016). Domestic violence and abuse: an exploration and evaluation of a 

domestic abuse nurse specialist role in acute health care services. Journal of Clinical 

Nursing. 26, 2266–2273, doi:10.1111/jocn.13203 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2018). Att ställa frågor om våld, hämtat 12 oktober, 2018 

från: http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-

ansvar/att-stalla-fragan-om-vald/ 

 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Nursing Research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (Tenth edition). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

 

Reisenhofer, S., & Seibold, C. (2007) Emergency department care of women 

experiencing intimate partner violence: Are we doing all we can?. Contemporary 

Nurse, 24(1), 3-14. doi:10.5172/conu.2007.24.1.3 

 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2009.05019.x
https://doi.org/10.1177%2F1049732306292086
https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.00948.x
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2009.00754.x
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/att-stalla-fragan-om-vald/
http://nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/halso-och-sjukvardens-ansvar/att-stalla-fragan-om-vald/


23 
 

Reisenhofer, S., & Seibold, C. (2012). Emergency healthcare experiences of women living 

with intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 22. 2253–2263. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2012.04311.x. 

 

*Robinson, R., & Ream, K. (2009). 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  

 

Sharon-Bryant, A., & Spencer, G-A. (2002). Domestic violence: What do nurse 

practitioners think?. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 14(9), 421-

427. doi:10.1111/j.1745-7599.2002.tb00143.x  

 

Smith, J., Rainey, S., Smith, K., Alamares, C., & Grogg, D. (2008). Barriers to the mandatory 

reporting of domestic violence encountered by nursing professionals. Journal of 

Trauma Nursing, 15(1), 9-11. doi:10.1097/01.JTN.0000315782.20213.72 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2014). Granskningsmallar. Hämtad 18 

september, 2018 Från: https://www.sbu.se/sv/var-metod/ 

 

*Sundborg, E.M., Saleh-Stattin, N., Wendell, P., & Törnquist, L. (2012). Nurses´ preparedness 

to care for woman exposed to intimate partner violence: a quantitative study in 

primary health care. BMC Nursing, 11(1), 1-14. doi:10.1186/1472-6955-11-1 

 

Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh‐Stattin, N., Wändell, P., & Hylander, I. (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, 26 , 2256–2265. 

doi:10.1111/jocn.12992 

Svensk författningssamling SFS.1982:763 Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 19 oktober, 2018 från 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (1. Uppl.) Philadelphia: Davis.  

 

Walsh, J., Spangaro, J., & Soldatic, K. (2015). Global understandings of domestic violence. 

Nursing & Health Sciences, 17(1), 1-4. doi:https://doi.org/10.1111/nhs.12197 

 

*Wath, A., Wyk, N., & Rensburg, E.J. (2013). Emergency nurses’ experiences of caring for 

survivors of intimate partner violence. Journal of Advanced Nursing, 69(10), 2242-2252. 

doi:10.1111/jan.12099 

 

*Williams, R.J., Halstead, V., Salani, D., & Koermer, N. (2017). An exploration of screening 

protocols for intimate partner violence in healthcare facilities: a qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 26(15-16), 2192-2201. doi:10.1111/jocn.13353 

 

*Woodtli, A. (2001). Nurses’ attitudes toward survivors and perpetrators of domestic 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099176709004280
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099176709004280
https://www.sbu.se/sv/var-metod/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763
https://doi.org/10.1111/nhs.12197


24 
 

violence. Journal of Advanced Nursing, 19(4), 340-359. doi:10.1177/089801010101900404  

 

*Wyk, N., & Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female patients after 

intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 50(1), 94-

103. doi:10.1080/10376178.2015.1010254 

 

World Health Organization. (2017). Violence against women. Hämtad 24 oktober, 2018. Från 

World Health Organization, 

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

 

Östlund, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (s.59-82). Lund: Studentlitteratur AB  

 

  



 
 

Bilaga 1  
 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av design Deltagare 

(Bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Al‐Natour , Qandil 

& Gillespie 

(2016). 

  

Jordan  

Att beskriva 

jordanska 

sjuksköterskor 

roller och praxis i 

screening för 

intimt 

partnervåld. 

Kvalitativ  

 

Fenomenologisk 

design. 

12 st. Var av 6 

kvinnliga och 6 

manliga 

sköterskor 

 

(0) 

Semi 

strukturerade 

Face to face 

intervjuer. 

  

Colaizzis 

fenomenologiska 

metod för analys. 

Visade att deltagarna 

saknade utbildning.  

Sjuksköterskorna 

prioriterade sjukvården före 

det psykologiska vilket 

tydde på att 

sjuksköterskorna inte 

rutinmässigt screenade efter 

våld i nära relation. Väver 

in de kulturella och manliga 

könet arbete och dennes 

påverkan på vård. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bengtsson-Tops, 

Saveman & Tops 

(2009) 

  

Sverige 

Beskriva hur 

personalen 

upplever sitt 

arbete med 

kvinnor som 

utsätts för våld i 

nära relation. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerad

e studie 

13 hälso- och 

sjukvårdsperson

al som arbetar 

med 

våldsutsatta 

kvinnor. 

 

(0) 

Systematiska 

intervjuer 

  

Innehållsanalys 

med både 

manifest och 

latent analys. 

  

Personalen känner 

hopplöshet, frustration och 

brist på utbildning i mötet 

med de utsatta kvinnorna. 

Personalen upplevde att 

deras 

arbete med misshandlade 

kvinnor som något 

tvetydig och smärtsam som 

gjorde att dem agerade 

pragmatiskt. 

   

Medel 

hög 

Efe & Taskin (2012) 

  

Turkiet 

Att avgränsa de 

faktorer som 

förhindrar vården 

till kvinnor 

utsatta för våld i 

hemmet. 

 

Kvalitativ 

deskriptiv 

30 

sjuksköterskor 

 

(0 / ej angivet)  

Djupgående 

intervjuer,  

kodade  

 

Beskrivande 

Analys  

Sjuksköterskorna upplevde 

tidsbrist och arbetsmiljön 

som hinder i att ha tid och 

möjlighet att vårda kvinnor 

som blivit utsatta för våld i 

nära relation, att de saknade 

utbildning om våld i nära 

relation och det gjorde att 

sjuksköterskorna inte känns 

sig tillräckliga för att hjälpa. 

Hög 



 
 

Goldblatt (2009) 

  

Israel 

Att undersöka 

effekterna av att 

ta hand om 

våldsutsatta 

kvinnor utifrån 

sjuksköterskors 

professionella och 

personliga 

livserfarenheter. 

Kvalitativ  

 

Fenomenologisk 

design  

22 kvinnliga 

sjuksköterskor. 

 

(0) 

Djupgående 

intervjuer, 

deskriptiv 

innehållsanalys. 

 

 

Sjuksköterskor behöver 

skilja på de professionella 

och privata och försöka 

styra de emotionella 

engagemanget och inte ta 

med jobbet hem. Ämnet är 

en utmaning för 

sjuksköterskans 

professionella roll. 

 

Hög 

Henderesn (2001) 

  

Columbia   

Att undersöka 

sjuksköterskors 

samspel mellan 

dem själva och 

deras arbetsmiljö 

miljö samt 

sjuksköterskors 

handlingar i 

möten med 

våldsutsatta 

kvinnor. 

 

Kvalitativ 

  

fokusgrupp och 

individuella 

intervjuer 

49 

sjuksköterskor 

Intervjuer, 

fokusgrupp och 

individuella.  

 

Jämförande 

analys och 

kodning 

Det saknades riktlinjer för 

hur man skulle agera vid 

omhändertagande av 

våldsutsatta kvinnor. 

Emotionella samt 

individuella faktorer 

påverkar sjuksköterskornas 

val av handlingar vid 

möten med våldsutsatta 

kvinnor. 

Medel 

hög 

Häggblom & Möller 

(2006) 

Finland 

Studiens syfte var 

studera 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

deras arbetsroll 

som vårdgivare 

till våldsutsatta 

kvinnor 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

10 kvinnliga 

sjuksköterskor 

 

(0) 

Grounded theory, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys 

Resultatet visade att det är 

svårare för sjuksköterskor 

att bemöta våldsutsatta 

kvinnor på mindre orter för 

risken är stor att de är 

bekanta. Resultatet 

påvisade också, trots 

svårigheter i bemötandet, 

Hög 



 
 

att sjuksköterskor spelar en 

stor och avgörande roll för 

vården av våldsutsatta 

kvinnor. 

Laisser, Lugina, 

Lindmark, Nyström 

& Emmelin (2008) 

Tanzania 

Att beskriva 

vårdpersonalens 

uppfattningar och 

erfarenheter om 

att möta patienter 

som utsätts för 

våld i nära 

relation. 

Kvalitativ studie 

design. 

16 st. 9 

Sjuksköterskor, 

3 doktorer och 4 

kliniska 

arbetare. 

 

(0) 

Djupintervjuer 

  

Analys 

De hinder sjuksköterskorna 

kände var brist på kunskap, 

kompetens och lämpliga 

resurser. Sjuksköterskorna 

kände också frustration 

över otillräcklig ledning, 

låga löner och en dålig 

fysisk miljö. 

Sjuksköterskorna upplevde 

även brist på stöd från 

samhället och svårigheter i 

det kulturella för enligt 

tradition är det acceptabelt 

att slå kvinnor. 

 

Hög 

Robinson & Ream 

(2010) 

  

USA, Beaumont 

Att identifiera 

hur 

sjuksköterskor 

söker efter våld i 

nära relation, 

vilka hinder som 

finns och hur 

upplever 

sjuksköterskan 

den våldsutsatta 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

design. 

13 

Sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvården. 

 

(0) 

Strukturerad 

intervju med 

öppna frågor.  
 

Deskriptiv 

statistik 7- stegs 

metod av 

dataanalys av 

Colaizzi 

Resultatet visar att 

sjuksköterskor påverkas på 

många olika plan, både 

personligt och 

professionellt av att vårda 

kvinnor som utsatts för 

våld. Sjuksköterskorna 

känna emotionell stress, 

ångest och hjälplöshet, 

känslor som många hade 

svårt att lämna på jobbet 

Medel 

hög 



 
 

och sin roll i 

vårdandet 

vilket därmed påverkade 

dem även i deras privatliv. 

Sundborg, Saleh -

Stattin, Wändell & 

Törnkvist (2012) 

  

Sverige 

Att bedöma 

sjuksköterskors 

beredskap för att 

identifiera och 

vårda till kvinnor 

utsatta för våld i 

nära relation som 

behöver 

primärvård.    

 Kvantitativ  227 tillfrågade  

 

(35) 

 

(n=192) 

Sjuksköterskor  

 

Datainsamling 

genom 

frågeformulär. 

 

Statistisk analys 

med STATA 9.0, 

deskriptiv 

statistik. Statistisk 

signifikans 

fastställdes med 

Pearson’s chi-

square test. 

P värde 0.05 

Sjuksköterskor saknade 

riktlinjer och samarbete 

med andra enheter. 

Sjuksköterskorna kände 

svårigheter att veta hur 

man frågar om våld i nära 

relation. Av de 

sjuksköterskor som 

rapporterat att de 

ibland/aldrig frågade om 

våld i nära relation 

rapporterade 10 % de inte 

hade tid att fråga om våld i 

nära relation, 4 % att de 

kände sig obekväma vid att 

fråga om våld i nära 

relation, 11 % att de inte 

visste vad de skulle göra 

med svaret, 32 % (n=57) att 

de var svårt att veta hur 

man skulle fråga och 13 % 

att de oroade sig över att 

kränka kvinnans integritet. 

Sjuksköterskor var mer 

benägna att fråga om våld i 

nära relation om de kände 

 Hög  



 
 

sig tillräckligt förberedda 

(p= 0.002). 

Wath, Wyk & 

Rensburg (2013) 

Sydafrika 

Att utforska och 

beskriva 

akutsjukskötersk

ors erfarenhet av 

att vårda offer 

som överlevt våld 

i nära relation. 

Kvalitativ 

deskriptiv studie 

11 

sjuksköterskor. 

 

(0) 

Fenomenologisk 

metod, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys 

Akutsjuksköterskan 

upplevde emotionella och 

fysiska effekter av att vårda 

våldsutsatta kvinnor. 

Resultatet visade att 

sårbarheten och lidandet 

hos de som blivit utsatta för 

våld i nära relation 

framkallar sympati och 

emotionell stress hos 

sjuksköterskorna, många 

sjuksköterskor blir 

emotionellt påverkade av 

arbetet med våldsutsatta 

kvinnor.  

 

Hög 

Williams, Halstead, 

Salani & Koermer 

(2016) 

Miami 

Att utforska olika 

metoder på 

akutmottagningar 

för att screena 

våld i nära 

relation. 

Kvalitativ 

beskrivande 

forskningsdesign 

16 st 

 

(0) 

Halvstrukturerad

e, djupgående 

intervjuer. 

  

Data 

analyserades med 

hjälp av direktiv 

innehållsanalys 

Det som hindrade 

sjuksköterskorna att fråga 

kvinnan om våld i nära 

relation grundade sig i 

deras känslor och 

föreställningar om våld i 

nära relation. Deltagarna 

beskrev att de saknade eget 

självförtroende för att fråga 

om våld i nära relation. 

Andra faktorer som 

Hög 



 
 

hindrade sjuksköterskorna 

att fråga om våld var tron 

om att patienterna saknade 

kunskap om våld i nära 

relation samt att kvinnorna 

var rädda för att lämna sin 

partner och väcka åtal. 

Ibland hade kvinnorna med 

sig sin partner, vilket 

hindrade sjuksköterskorna 

att fråga om våld i nära 

relation. 

 

Woodtli (2001) 

Canada   

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityd gentemot 

våldsutsatta och 

våldsutövare av 

våld i nära 

relation 

Kvalitativ 

   

11 

Sjuksköterskor 1 

socialarbetare 

1st kurator  

 

(0) 

Transkriberad 

och jämförande. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

Sjuksköterskorna beskrev 

det som påverkade 

personliga attityder och 

sjuksköterskors roll i möten 

med våldsutsatta kvinnor. 

Utbildning och kunskap 

skulle underlätta 

sjuksköterskans arbete.   

 

Medel 

hög 



 
 

Wyk & Wath (2015) 

Sydafrika 

Att utforska och 

beskriva hur 

manliga 

afrikanska 

sjuksköterskor 

upplever 

omhändertagand

et av våldsutsatta 

kvinnor. 

Kvalitativ 

  

Deskriptiv studie  

2 manliga 

sjuksköterskor 

 

(0) 

Fenomenologisk 

metod, 

ostrukturerade 

frågor, deskriptiv 

innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplevde 

svårighet att vårda kvinnor 

som blivit utsatta för våld 

av män. Att vara i vårdare 

och samtidigt vara en del av 

samhället har resulterat i en 

situation där manliga 

sjuksköterskor upplever 

frustration. 

Medel 

hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


