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Abstrakt 
 

Bakgrund: En av tre kvinnor i världen blir eller har blivit utsatta för våld i nära relation. 

Våld i nära relation är ett globalt problem, oftast utövat av en man mot en kvinna. Våldet 

kan vara fysiskt, psykiskt, socialt och materiellt. Våldsutsatta kvinnor känner ofta skuld, 

rädsla och skam. Inom sjukvården skall sjuksköterskan arbeta patientsäkert, rapportera 

negativa händelser samt identifiera risker. Sjuksköterskans bör kunna identifiera våld i nära 

relation. Litteraturöversikten utförs med en grund i Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt som inkluderade 12 vetenskapliga 

originalartiklar, som har granskat och analyserats i ambition att få den mest relevanta 

forskningen för att kunna besvara studiens syfte. Resultat: Sjuksköterskor redogjorde att 

mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation var mycket emotionellt samt att 

många sjuksköterskor skuldbelade de kvinnor som utsatts för våld. Det fanns brist på 

kunskap kring våld i nära relation samt på vilka riktlinjer och regler som fanns på de olika 

arbetsplatserna. Diskussion: För att öka identifieringen av våld i nära relation behövs det 

mer kunskap hos sjuksköterskorna. En ökad kunskap genererar i att sjuksköterskorna 

känner sig trygga i sin arbetsroll och lättare kan identifiera våldet. Det är viktigt att vara 

objektiv som sjuksköterska och lägga fördomar och förutfattade meningar åt sidan i mötet 

med de utsatta kvinnorna. Slutsats: Emotionell involvering och okunskap kring våld i nära 

relation hos sjuksköterskor visade sig tydligt i resultatet. Ytterligare forskning i 

sjuksköterskors upplevelser föreslås samt akademisk och praktisk utbildning för att öka 

identifiering av eventuell förekomst av våld i nära relation. 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Joyce Travelbee, Sjuksköterskan, Våld i nära relation  
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Introduktion  

 

“My mouth was bleeding, my nose was bleeding, my eyes were bruised, my face was bruised, 

my ribs were broken...Downstairs was bleeding because he tore me, so they took swabs… It’s 

as if you’ve got some kind of disease, nobody wants to come close to you, nobody wants to 

catch it. I haven’t got a disease; all I’ve got is a...husband that’s abusive to me” (Reisenhofer 

& Seibold, 2013, s. 2258) 

 

Fram tills slutet på 1900-talet ansågs mäns våld mot kvinnor i nära relationer vara en 

personlig angelägenhet, det var först år 1982 en man kunde åtalas för misshandel mot en 

kvinna i Sverige (Freivalds, 1997, s. 7). En tredjedel av världens kvinnor har erfarit fysisk, 

psykisk eller emotionellt våld av en partner. Det vanligaste förekommande våldet är det 

som sker av en man mot en kvinna. Det är ett globalt hälsoproblem som sker i alla åldrar 

och samhällsklasser, och framförallt är det en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. 

Som sjuksköterska kan du möta utsatta kvinnor överallt, det är därför av stor vikt för 

sjuksköterskan att kunna identifiera, bemöta och hjälpa kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation (VNR).  

 

Bakgrund  

Våld i nära relation 

VNR karakteriseras av att den drabbade har en nära relation till förövaren och ofta finns det 

även starka känslor inblandade. Våldet sker oftast i hemmet, det blir allvarligare och 

intensivare ju längre relationen pågår. Den vanligast förekommande sorten av VNR är den 

som utövas av en man mot en kvinna (Nationellt centrum för kvinnofrid, [NCK], 2018). De 

utsatta kvinnorna älskar och känner sig älskade av den mannen som utsätter dem för våldet 

(Ramsay et al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2013). VNR är ett universellt problem som 
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förekommer i de flesta länder, inom alla kulturer, etniciteter och ekonomiska förhållanden 

(Baty et al., 2008, s. 37). I Sverige har var femte kvinna blivit utsatt för VNR. År 2018 

anmäldes 28 000 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, varv 13 000 av de drabbade 

kvinnorna blivit utsatta för våldet av en man som de haft eller har en nära relation till 

([NCK], 2018). 

 

Våld kan ske i olika former, allt från fysiskt, psykiskt och sexuellt våld till social och 

materiell utsatthet. Fysiskt våld kan innefatta knuffar samt slag och sparkar, psykiskt våld 

kännetecknas av direkta eller indirekta hot, det sexuella våldet är påtvingade sexuella 

handlingar mot den egna viljan. Den sociala utsattheten omfattar när förövaren berövar ens 

frihet, vilket kan innebära isolering för den drabbade. Materiell utsatthet innefattar allt från 

att vara ekonomiskt beroende av förövaren till att personliga ägodelar blir ödelagda 

(Bradbury-Jones, Clark & Taylor, 2017; Socialstyrelsen, 2018). Tecken på att en kvinna har 

utsatts för våld kan vara kronisk oförklarlig smärta, ångest, depression samt upprepade 

skador, det kan även visa sig genom blåmärken, rivsår och frakturer (Ramsay et al., 2012; 

NCK, 2018). I snitt i Sverige dödas en kvinna var tredje vecka av en nuvarande eller fördetta 

manlig partner (NCK, 2018).   

Kvinnors upplevelse av våld i en nära relation 

 

Rädsla, skuld och skam är känslor som präglar utsatta kvinnor. Rädsla kan vara för 

kvinnorna att de känner sig ständigt övervakade av den man som utsätter dem för våld. En 

annan rädsla som de utsatta kvinnorna upplever är oro för nästa gång som mannen kommer 

att utsätta de för våld. Mannen är ofta närvarande vid vårdkontakt och brukar förklara 

kvinnans skador med ursäkt att hon har ramlat (Malpass et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 

2013). De våldsutsatta kvinnorna upplever skuld och skam när de känner sig tvungna att 

ljuga för sin omgivning om att deras relation inte var destruktiv. Skam upplever kvinnorna 

även när de kom i kontakt med vården till följd av att de känner sig skuldbelagda av 

sjuksköterskorna. Kvinnorna känner sig bortprioriterade av vården för att sjuksköterskorna 

inte identifierade våldet, de upplever att sjuksköterskorna bara behandlar de fysiska 

skadorna (Malpass et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2013).  
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“I could hear some of the [nurse’s] comments like ‘why would she do that to herself’, meaning 

you know, obviously why won’t she get out, but those specific words; it’s making me feel bad 

about myself, I wasn’t doing it to myself” (Reisenhofer & Seibold, 2012, s. 2258)  

 

 

Våldsutsatta kvinnor tenderar att skuldbelägga sig själva för det våld mannen utsätter dem 

för. Kvinnorna ursäktar mannens beteende med att lägga skulden för våldet på deras egna 

beteende.  

 

Sjuksköterskans roll  
 

Sjuksköterskan ska inneha en bred kompetens inom sin profession, där omvårdnad omfattar 

störst vikt. Omvårdnad innefattar främst ett patientnära arbete samt vetenskapligt 

evidensbaserad vård (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017). I mötet med våldsutsatta 

kvinnor är det viktigt att sjuksköterskan vågar ställa frågan om eventuell förekomst av VNR, 

det beskrivs även vara av stor vikt att sjuksköterskan kan identifiera och ta hand om kvinnor 

i en våldsam relation samt de kvinnor med en historia av VNR (Baty et al., 2008, s. 37; 

Malpass et al., 2014; Robinson, 2010). Socialstyrelsen (2016) lyfter att sjuksköterskan skall ha 

kunskap och en förmåga att se tecken på och utsatthet i våld i nära relation. I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer till hälso- och 

sjukvården framgår det att syftet med författningen är att höja kvaliteten i stödet till 

våldsutsatta barn och vuxna samt barn som bevittnat våld och stödja våldsutövare att 

upphöra med våldet (Socialstyrelsens föreskrifter [SOSFS], 2014:4). Våldsutsatta kvinnor 

upplever ett behov av att sjuksköterskan ska vara empatisk och visa respekt i mötet (Baty et 

al., 2008, s. 37; Malpass et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2012). Detta bekräftas även av SSF 

(2017) som menar att omvårdnadsarbetet skall av sjuksköterskan utföras med respekt 

oberoende på vad patienten har för historia, etnicitet, religion, kön och sexuell läggning. 

Vidare framgår det att sjuksköterskans arbetsuppgift innefattar att identifiera risker för att 

förebygga att patienten drabbas av skada utanför vården. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
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(HSL, SFS 1982:763) 2 §, ska all vård bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. En 

god vård innebär enligt lagtexten att beakta patientens behov av trygghet, att vården är 

lättillgänglig och bygger på respekt för patienten samt att vården främjar goda kontakter 

mellan patienten och sjukvården ([HSL], SFS 1982:763, 2 §). 

 

Teoretisk referensram 

Den teori som valts att inkluderas i litteraturöversikten är Joyces Travelbees 

omvårdnadsteori som beskriver sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med individen.  

 

Sjuksköterskan skall enligt teorin ha förmågan att utföra evidensbaserad omvårdnad och 

inneha kunskap och förståelse för olika tillstånd hos individer. Sjuksköterskan skall sträva 

efter att hjälpa individer och deras familjer i syfte att förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Sjuksköterskan befinner sig ständigt i en hjälpande position, dels när arbetsuppgifter utförs 

men också när situationer observeras och registreras har sjuksköterskan en hjälpande roll 

(Travelbee, 1971, s. 7-8). Kommunikation är en viktig aspekt som beskrivs av Travelbee som 

menar att kommunikation sker på två olika sätt, verbalt och icke-verbalt. Gester, 

ansiktsuttryck och kroppsspråk är den icke-verbala kommunikationen som även beskrivs 

som den viktiga, eftersom att den leder samtalet mellan sjuksköterskan och individen, vilket 

ger utrymme för det dolda att komma fram (Travelbee, 1971, s. 93). Travelbee lyfter att 

omvårdnaden är en mellanmänsklig process där sjuksköterskan och individen skapar en 

relation som präglas av jämlikhet och respekt gentemot varandra. Travelbee benämner inte 

individer som patienter då det anses bidra till en större klyfta mellan sjuksköterskans 

profession och individen. Det är först när den mellanmänskliga relationen uppnåtts som 

sjuksköterskan kan nå fram till individen (Travelbee, 1971 ,s. 25). 
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Problemformulering 

 

Våld i nära relationer är ett tabubelagt ämne som kan göra det svårt för sjuksköterskan att 

närma sig patienten och våga ställa frågor om eventuell förekomst av VNR. Risken är att 

kvinnor utsatta för våld i nära relation riskerar att inte få det bemötande de är berättigade. 

Litteraturöversikten skall bidra med en ökad förståelse för valt område samt 

uppmärksamma sjuksköterskan om vikten av att bemöta och våga fråga kvinnor om våld i 

nära relationer.  

Syfte 

 

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

nära relationer.  

 

Metod  
 

Design 
 

En litteraturöversikt är en sammanställning av befintligt forskningsresultat för att skapa 

bredare kunskap kring valt ämne. En litteraturöversikt innefattar granskning samt en 

noggrann analysering av de utvalda vetenskapliga originalartiklarna i syfte att 

sammanställa ett nytt resultat (Segersten, 2017, s. 108). Litteraturöversikten innehåller både 

kvalitativa, kvantitativa samt mixade studier där syftet var att få en tillräckligt bred 

kunskapsöversikt över våld i nära relationer. 

https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition
https://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition
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Inklusion och exklusionskriterier 
 

Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt var att de vetenskapliga originalartiklarna 

skulle vara publicerade mellan åren 2008 och 2018, de skulle även innefatta 

allmänsjuksköterskan. Sökningarna hade ingen geografisk avgränsning och alla studier 

gjorda på utsatta kvinnor över 18 år inkluderades. De vetenskapliga original artiklarna 

skulle utgå från syftet, inom kontexten öppen och/eller sluten vård. Alla vetenskapliga 

originalartiklar skulle vara skrivna på engelska. Samtliga vetenskapliga originalartiklar 

skulle även vara peer-reviewed, vilket innebär att de genomgått en granskning innan 

publicering för att säkerställa att forskningen håller hög standard. Kvantitativa, kvalitativa 

och mixade vetenskapliga originalartiklar inkluderades, det gjorde även artiklar som 

bedömdes vara av hög eller medel kvalité. Alla artiklar skulle vara etisk godkända och/eller 

föra ett etiskt resonemang. 

 

Exklusionskriterierna var män som blivit utsatta för våld, alla under 18 år och 

specialistsjuksköterskor. Artiklar som inte svarade på syftet exkluderades. Artiklar som inte 

var vetenskapliga och peer-reviewed valdes bort. Artiklar tidigare än år 2008 samt artiklar 

av låg kvalité exkluderades, det gjorde även artiklar som inte förde ett etiskt resonemang 

eller hade ett etiskt godkännande.  

Litteratursökning 

 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Ämnesverktygen som 

användes var Cinahl headings i Cinahl, Thesaurus i Psycinfo och MeSH-termer i PubMed, i 

samtliga sökningar användes booleska operatorerna AND och OR, se tabell 1. Sökorden i 

Cinahl var, domestic violence, intimate partner violence, samt nurs* och attitude* som fritext 

sökningar. Avgränsningarna som användes var 2008-2018, engelska, kvinnor, ålder 18+ eller 

all adult samt peer-reviewed. Det gjordes även en fritext sökning i Cinahl där orden intimate 

partner violence and nurse användes med samma avgränsningar som beskrivits ovan. Det 

gjordes sökningar i databasen Psycinfo med hjälp av sökorden intimate partner violence, 

domestic violence, samt fritext sökningarna nurs*, attitude*. Avgränsningarna i denna 
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sökning var 2008-2018, engelska, kvinnor, ålder 18+ samt peer-reviewed. Slutligen gjordes 

sökningar i databasen PubMed, med sökorden domestic violence, intimate partner violence, 

nurses och attitude och avgränsningarna för sökningarna i PubMed 2008-2018, english, 

female, 19+. Se litteratursökningen i Tabell 1.  

 

Tabell 1 

Översikt av sökningar 

 Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

 1* 

Urval 

2** 

Urval 

3*** 

Urval  

 4**** 

        
Cinahl 

190201 

 

 

 

 

 

 

PubMed 

190119 

 

 

 

 

 

 

( (MH "Domestic 

Violence") OR (MH 

"Intimate Partner 

Violence") OR 

(“Battred women”) ) 

AND nurs* AND 

attitude* 

 

((("Domestic 

Violence"[Mesh]) OR 

"Intimate Partner 

Violence"[Mesh]) AND 

"Nurses"[Mesh]) AND 

"Attitude"[Mesh]   

 

2008-2018, english, 

peer-reviewed, 

female, all adult 

 

 

 

 

  

2008-2018,    

english, female, 

19+  

67 

 

 

 

 

 

 

 

19      

67 

 

 

 

 

 

 

 

  19 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 7 

9 

 

 

 

 

 

 

 

5 

8 
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Psycinfo 

190121 

(MAINSUBJECT.EXAC

T("Intimate Partner 

Violence") OR 

MAINSUBJECT.EXAC

T("Domestic 

Violence")) AND nurs* 

AND attitude* 

2008-2018,    

english, peer-

reviewed, female,  

18+ 

106 106 31 14 5 

 

Cinahl 

190204 

 

Intimate partner 

violence and nurse 

 

 

2008-2018, english, 

peer-reviewed, 

female, all adult 

 

 

140  

 

140  

 

50   

 

15 
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*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, **Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, ***Urval 3: Hela 

artikeln lästes, ****Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades 
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Urval/Relevansbedömning/Kvalitetsgranskning 

 

Urvalsprocessen utfördes i flera steg. Först lästes artikelns titel, om den var relevant för 

studiens syfte lästes abstraktet och slutligen lästes hela artikeln. Artiklarna granskades 

utifrån Fribergs (2017, s. 147) granskningsmall för att fastställa artiklarnas kvalitet. 

Granskningsmallen för kvalitativa studier innehåller 14 stycken frågor som skall besvaras 

gentemot artikeln, de artiklar som kunde svara på minst 13 frågor eller fler av mallen ansågs 

vara av hög kvalitet, de artiklar som svarade på 11 eller 12 frågor ansågs vara av medel 

kvalitet och färre än 11 på frågorna ansågs vara av låg kvalitet och exkluderades. Likvärdigt 

granskades även de kvantitativa artiklarna utifrån Friberg (2017, s. 187) granskningsmall för 

kvantitativa studier. De artiklar som blev inkluderades i studien presenteras i en 

översiktstabell (se bilaga 1). Samtliga tidskrifter kontrollerades i Ulrichsweb för att verifiera 

om de var vetenskapliga. Granskningen resulterade i 4 kvalitativa, 6 kvantitativa och 2 

mixade studier.  

Analys 

Analysen följde stegen i Fribergs (2017, s. 148-150) analysbeskrivning, där första steget 

innebar att samtliga vetenskapliga originalartiklar lästes igenom ett flertal gånger enskilt och 

gemensamt för att få en förståelse för innehållet. Vidare skrevs en kort sammanfattning av 

den vetenskapliga originalartikelns metod och resultat för att minska risken att viktig 

information föll bort. I nästa steg av analysprocessen identifierades meningsenheter som 

kondenserades. En kondensering innebär att göra en meningsenhet kortare och bevara 

kärnan samtidigt. De kondenserade meningsenheterna kodades i sin tur med hjälp av olika 

färger för att lättare se skillnader och samband mellan artiklarnas resultat. Avslutningsvis 

sattes koderna i kategorier för att sammanställa ett resultat, och de kategorier som trädde 

fram under analysprocessen var, känslor, kunskap, ansvar och arbetsmiljö.  
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Etiskt övervägande 
 

 

 

Samtliga artiklar som inkluderades i studien var etiskt godkända och/eller förde ett etiskt 

resonemang. De inkulderade artiklarna var skrivna på engelska som inte är ett förstaspråk, 

detta kunde medföra risk för misstolkning men för att det skulle undvikas lästes artiklarna 

ett flertal gånger och bearbetades med respekt och noggrannhet för att inte förvränga eller 

exkludera innehållet. Citat behölls på originalspråket för att inte misstolka och förändra det 

som sagts. Allt material bearbetades med beaktning att hålla det objektivt genom att 

fördomar och förförståelsen om ämnet lades åt sidan i största möjliga mån.  

Resultat 
 

Nedan kommer en sammanställning av 12 vetenskapliga originalartiklar att presenteras i 

fyra olika kategorier, känslor, kunskap, ansvar och arbetsmiljö. Resultatet i samtliga artiklar 

var överens om att VNR är ett förekommande problem där sjuksköterskor brister i kunskap 

och erfarenhet i hur en kvinna som utsatts för våld i en nära relation skall bemötas. De 

inkluderade studierna hade gemensamt att VNR framkallade många typer av känslor, så 

som både ilska, sorg och glädje. Tidsbrist var en återkommande barriär som beskrevs av 

samtliga sjuksköterskor för att identifiera VNR. Det rådde delade meningar kring vem som 

bar ansvaret för identifieringen av VNR. Slutligen lyfts vikten av att befinna sig i en trygg 

miljö i mötet med kvinnor som utsätts för våld.  

 

 

Känslor 

Flertalet sjuksköterskor uttryckte att mötet med utsatta kvinnor framkallade en mängd olika 

känslor, de beskrev hopplöshet, ilska, skuld, rädsla och sorg (Al-natour, Qandil & Gillespie, 

2016; Anderzen et al., 2018; Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Goldblatt, 

2009; Guillery, Benzies, Mannion & Evans, 2012; Natan & Rais 2010; Van der Wath, van Wyk 

& Van Rensburg, 2013). En sjuksköterska beskrev att hon grät tillsammans med den utsatta 
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kvinnan, medan en annan beskrev en känsla av frustration för att hon inte kunde minska 

den utsattas ångest. Vidare beskrevs det av en sjuksköterska, att känslorna blev påtagliga 

och överväldigande i mötet med utsatta kvinnor, att gränsen mellan en själv och patienten 

suddades ut, samtidigt menade en annan sjuksköterska att det var svårt att prata om känslor 

och valde därför att lägga dem åt sidan för att kunna vara professionell. Somliga redogjorde 

att de upplevde en känsla av hjälplöshet, de uttryckte sig i form av att de kände sig 

ansvariga för de utsatta kvinnornas situationer. Sjuksköterskorna beskrev sorg när en 

kvinna kom till sjukhuset med frakturer eller andra skador för att en man har tagit sig rätten 

att göra henne illa (Goldblatt, 2009; Van der Wath et al., 2013).  Det var psykiskt påfrestande 

att möta kvinnor som utsatts för våld förklarade sjuksköterskorna, för att deras vardag 

påverkas av tankar på de utsatta kvinnorna, allt ifrån hur förstörda de såg ut när de kom in 

till hur de mådde (Van der Wath et al., 2013). Det fanns inte alltid utrymme att bidra med 

emotionellt stöd till de utsatta kvinnorna vilket gjorde att sjuksköterskorna kände att de inte 

gjort sitt allra bästa efter dagens slut (Al- Natour et al., 2016; Beynon et al., 2012). 

Upplevelsen av mötet med de utsatta kvinnorna beskrevs som skrämmande men också 

utmattande. En sjuksköterska framförde att arbetet med känslor var betydligt jobbigare än 

det medicinska/fysiska arbetet (Goldblatt, 2009). En sjuksköterska beskrev hennes värsta 

upplevelse med en kvinna som utsatts för VNR: 

 

“A woman arrived to the emergency room alone, in an ambulance. Her face was completely 

smashed. I will never forget it… It looked awful. Of all my encounters with abused women, 

this was the most devastating because her face was destroyed … ” (Goldblatt, 2009, s. 1649-

1650)  

 

En annan aspekt som framkom var att sjuksköterskorna hade en tendens att skuldbelägga 

den utsatta kvinnan för den situation hon befann sig i. Ett flertal sjuksköterskor beskrev en 

frustration över att de utsatta kvinnorna gick tillbaka till männen efter att de erkänt vad som 

pågick och blivit erbjuda hjälp, detta skapade en känsla av olust hos sjuksköterskan samt att 

de kände att det inte fanns någon mening med att hjälpa de utsatta. Det framkom att 

sjuksköterskor ansåg att de utsatta kvinnorna kan provocera fram våldet de utsätts för på 
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grund av deras psykiska problem. Vidare beskrevs det att den utsatta kvinnan tenderar att 

försvara mannen som utsatt henne för våld och att de ofta tackade nej till den hjälp som 

erbjöds. Det uppkom frågeställningar om varför en kvinna valde att stanna i en destruktiv 

relation, varför hon valde ett sådant liv och varför hon inte lämnade mannen som utsatt 

henne för detta beskrev sjuksköterskorna, samtidigt som ett fåtal resonerade om huruvida 

det som sjuksköterska är professionellt att resonera på det sättet (Adeyemi et al., 2008; 

Beynon et al., 2012; Cho, Cha & Yoo, 2015; Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 

2017; Goldblatt, 2009; Natan & Rais, 2010). En sjuksköterska uttryckte att hon inte tyckte om 

att möta patienter som utsatts för VNR, hon beskrev de som rädda och ovilliga att samarbeta 

för att lösa sina problem (Goldblatt, 2009). 71 av 134 (53%) sjuksköterskor antydde att 

kvinnan var orsaken till det våld hon utsatts för (Adeyemi et al., 2008). Ett antal 

sjuksköterskor (9 av 31) ansåg att kvinnor i vissa fall kan ha provocerat fram våldet och att 

de fick skylla sig själva för det de blivit utsatta för, samma statistik talar för att det var flest 

manliga sjuksköterskor (55,5% av 9) med den åsikten (Di Giacomo et al., 2017). Cho et al., 

(2012) talade emot att kvinnorna fick skylla sig själva, 86 av 131 (65,6%) sjuksköterskor ansåg 

inte att det var de utsatta kvinnornas fel. Det styrks även av sjuksköterskorna i Natan & Rais 

(2010) som menar att kvinnan inte är orsaken till våldet.  

 

Slutligen beskrev sjuksköterskorna positiva känslor som glädje och tillfredsställelse när 

deras engagemang i de utsatta kvinnornas situationer bidrog med stöd till de (Al-natour et 

al., 2016), detta beskrev även Van der Wath et al. (2013) som kommit fram till att 

sjuksköterskorna kunde trösta sig med att de utsatta kvinnorna fått hjälp. Sjuksköterskorna 

beskrev även att mötet med utsatta kvinnor bidrog till att sätta deras egna liv i perspektiv 

som gjorde att de kände sig tacksamma för deras icke-destruktiva makar (Goldblatt, 2009). 

 

Kunskap 
 

Övervägande i studierna framkom det att brist på kunskap var en barriär för att identifiera 

VNR, sjuksköterskorna beskrev otillräcklig eller obefintlig undervisning i hur och när frågan 

om VNR skulle ställas. Vidare beskrev sjuksköterskorna att bristen på kunskap medförde en 
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rädsla av att förolämpa kvinnorna som utsattes för VNR och hur de skulle agera om 

misstankarna bekräftades (Al-natour et al., 2016; Beynon et al., 2012; Guillery et al., 2012). 

Beynon et al. (2012) redogjorde i deras studie att det var 324 sjuksköterskor av 527 (61.5%) 

som inte hade fått någon utbildning om VNR. Sjuksköterskorna betonade vikten av att ha 

kunskap om hur VNR identifieras eftersom att det kunde leda till att de utsatta kvinnorna 

fick fysiska och psykiska problem, och i värsta fall kunde det leda till att kvinnorna begick 

självmord Al-natour et al. (2016). Sjuksköterskor rapporterade att de till följd av brist på 

kunskap och information avstod från att anmäla VNR för att de inte visste vart de skulle 

vända sig och hur de skulle gå tillväga (Cho et al., 2015). Detta lyfte även Davidov, Nadorff, 

Jack, Coben (2012) som tog upp sjuksköterskornas okunskap när det gäller lagstiftningen om 

när och hur anmälan skall utföras.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte en vilja att utöka sin kunskap kring VNR och beskrev i samband 

med detta att få ta del av litteratur, utöva rollspel med verklighetsbaserade scenarion samt 

annat material skulle kunna vara ett alternativ för att öka kunskapen (Beynon et al., 2012). 

Ett behov av ytterligare kunskap om de juridiska skyldigheterna samt hur det appliceras i 

arbetet beskrevs (Di Giacomo et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev att de saknade 

föreläsningar och utbildningar i hur VNR identifieras och hur kommunikationen med de 

utsatta kvinnorna skulle gå till (Al-natour et al., 2016). Sjuksköterskorna beskrev att 

riktlinjerna om hur VNR skulle identifieras var otydliga på deras arbetsplatser (Al-natour et 

al., 2016), medan Svavarsdottir och Orlygsdottir (2009) redogör för att sjuksköterskorna som 

hade fått riktlinjer att gå efter i mötet med utsatta kvinnor underlättade både för samtalet 

och närmandet. En studie av Di Giacomo et al. (2017) framkommer det att det fanns en 

skillnad på kunskap om våld i nära relation mellan sjuksköterskor och barnmorskor. 

Statistiken visade att 9 av 31 (29%) sjuksköterskor aktivt deltog i specifik utbildning om 

VNR kontra barnmorskorna som var 13 av 20 (65%).  

 

När sjuksköterskorna fick delta i utbildningar samt utöva sina nyfunna kunskaper ökade 

självsäkerheten och motivationen när de skulle identifiera VNR (Anderzen et al., 2018). De 

sjuksköterskor som tidigare själva hade blivit utsatta för VNR såg det som en styrka i deras 
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arbete med utsatta kvinnor, de kände sig säkra i hur de skulle identifiera VNR samt hur de 

skulle stötta de (Beynon et al., 2012). När sjuksköterskorna fick ytterligare kunskap kring 

VNR ökade det viljan att aktivt leta efter tecken hos kvinnor, vidare beskrev en 

sjuksköterska att hon kände sig som en expert ju fler kvinnor i VNR hon identifierade (Al-

natour et al., 2016; Anderzen et al., 2018). Det fanns en signifikant skillnad (p=0,037, p < 0,05) 

som visade att de sjuksköterskor som hade mer kunskap om VNR inte skuldbelade den 

utsatta kvinnan (Di Giacomo et al., 2017). 

 

Ansvar 
 

Sjuksköterskorna uttryckte att det inte ingick i deras arbetsbeskrivning att identifiera VNR, 

medan andra sjuksköterskor menade att det ingick i deras yrkesroll. De som inte ansåg sig 

själva ha ett ansvar att identifiera VNR menade att som sjuksköterska var deras 

arbetsuppgift att administrera läkemedel, lägga om sår samt att vårda och att de kvinnor 

som utsatts för VNR hänvisas till en socialsekreterare. Sjuksköterskorna beskrevs att 

medicinsk vård var prioriterad över psykisk vård, och att de kvinnor som utsatts för VNR är 

berättigade medicinsk hjälp precis som någon som har varit med om en bilolycka och inget 

utöver det (Goldblatt, 2009; Al-natour et al., 2016).  I en studie av Al-natour et al. (2016) 

svarade sjuksköterskorna att de inte identifierade VNR även om misstankar förelåg. I 

samma studie fortsatte en sjuksköterska att beskriva att hon kunde vara behjälplig när det 

gäller psykiskt våld men om kvinnan blivit utsatt för fysiskt våld får hon söka sig till polis 

och andra myndigheter. Cho et al. (2015) beskrev att 75 av 135 (57,3%) sjuksköterskor avstod 

från att anmäla för de ansåg sig själva inneha för lite bevis samt även att de avstod på grund 

av tidsbrist. 267 av 534 (50,19%) sjuksköterskor i Davidov et al. (2012) beskrev att de avstod 

ifrån att anmäla för att de ansåg att de kunde skapa en större splittring av familjen. 51,32% 

av sjuksköterskorna beskrev de var oroliga att utsätta kvinnan för mer våld om de anmälde 

(Davidov et al., 2012). Det beskrevs att om det fanns med barn i bilden avstod de från att 

informera om att anmäla eller att själva anmäla då de upplevde att det skapade en barriär 

mellan de och den utsatta kvinnan till följd av att den utsatta trodde att myndigheterna 

skulle ta deras barn och valde därför inte att erkänna om de blev utsatta för våld (Beynon et 
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al., 2012). Detta styrks även av Davidov et al., (2012) där det framkommit att 64,66% av 534 

deltagande sjuksköterskor upplevde en rädsla av att en anmälan kunde förstöra relationen 

mellan sjuksköterskan och den utsatta kvinnan. En annan barriär som sjuksköterskorna 

berättade om var rädslan att förstöra relationen med den utsatta kvinnan om de skulle 

föreslå att anmäla till myndigheter. Fortsättningsvis förklarade sjuksköterskorna att rädslan 

även grundade sig i att de är oroliga för att utsätta kvinnan för större risk att bli skadad..   

 

Sjuksköterskorna menade att även om viljan att ta ett ansvar för att identifiera VNR fanns, så 

hade de inte stöd från cheferna på arbetsplatsen. VNR ansågs inte vara ett hälsoproblem av 

en del ansvariga på respektive arbetsplatser däremot ansåg sjuksköterskorna att det var ett 

kritiskt hälsoproblem som ökade (Adeyemi et al., 2008; Beynon et al., 2012; Natan & Rais, 

2010). I en artikel skriven av Al-natour et al. (2016) beskrev en sjuksköterska att hon 

riskerade att få sparken om hon identifierade VNR. En sjuksköterska berättade att hon 

kände sig trygg i att identifiera och fråga om VNR men att cheferna inte erbjöd utbildning 

eller verktyg för att hantera sådana situationer (Beynon et al., 2012). Vikten av att vara trygg 

i sin professionella roll som sjuksköterska i mötet med kvinnor som utsätts för VNR 

betonades som en viktigt aspekt (Anderzen et al., 2018). Slutligen förmedlade en 

sjuksköterska att VNR var ett globalt problem som kan drabba vem som helst, och att 

sjuksköterskorna måste vara effektiva i identifierandet av de utsatta kvinnorna (Al-natour et 

al., 2016).  

Arbetsmiljö 
 

 

“Time issues. If you are going to ask, you have to have the time to listen to the response and deal with 

the issue” (Beynon et al., 2012). Tidsbrist var en övervägande faktor som flertalet studier 

beskrev vara en anledning till varför sjuksköterskor inte engagerade sig i vården av kvinnor 

utsatta för VNR (Cho et al., 2015; Goldblatt, 2009). 144 av 527 (27,3%) sjuksköterskor beskrev 

att tidsbrist utgjorde en barriär för identifierandet av VNR (Beynon et al., 2012). Vidare 

beskrevs det att om sjuksköterskorna ställde en fråga om förekomst av VNR kände de sig 

skyldiga att lyssna på svaret, men till följd av tidsbrist valde de att avstå från att fråga. Tiden 

för att ta hand om patienter är begränsad och därför finns det inte utrymme för att erbjuda 
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emotionellt stöd till de utsatta kvinnorna eller ta sig tid att bygga ett förtroende så att 

kvinnorna känner sig bekväma att berätta deras situation (Beynon et al., 2012; Goldblatt, 

2009). Tidsbristen orsakade även en ovilja att identifiera VNR för att det inte fanns tid att 

rapportera det som eventuellt skulle framkommit (Cho et al., 2015). Det framkom att 

sjuksköterskorna planerade att avvara tid för kunna prata med patienten på tu man hand 

om det eventuellt skulle uppkomma information om att de utsätts för VNR (Anderzen et al., 

2018).  

 

Det beskrevs vara av betydelse att placera den utsatta kvinnan i en lugn och trygg miljö när 

VNR skulle identifieras. När identifieringen av VNR skulle ske beskrevs det att det var 

olämpligt att lyfta samtalet om förekomst av våld på hembesök, för att det var svårt att 

erbjuda en miljö där den utsatta kvinnans integritet är behållen. En annan barriär inom 

miljön som lyftes från sjuksköterskorna var att kvinnans partner ofta följde med på besöken, 

vilket utgjorde ett hinder för att kunna föra ett samtal med kvinnan på tu man hand för att 

kunna fråga och identifiera VNR. Det framkom även att få den våldsutsatta kvinnan ensam 

även inkluderar att komma bort från familjemedlemmar, andra patienter samt kollegor för 

att inte inskränka på kvinnans integritet samt för att bibehålla sekretessen (Anderzen et al., 

2018; Beynon et al., 2012). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  
 

 

Inklusionskriterierna som valdes för den här litteraturöversikten var att artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2008-2018. När litteraturöversikten skrevs hade ett årsskifte skett 

vilket ledde till att årsspannet på 10 år ändrades, dock valdes det att ha 2008-2018 då 

sökningar med årsspannet 2009-2019 inte påvisade ny relevant forskning. Alla artiklar 

begränsades med ett 10 års spann med anledningen att få fram den senaste och mest 

relevanta forskning för syftet. I denna studie avgränsades inte artiklarna till något specifikt 
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land vilket resulterade i artiklar från hela världen. Anledningen till att det valet gjordes var 

för att våld mot kvinnor är ett globalt problem och sjuksköterskans upplevelser av att möta 

utsatta kvinnor inte är begränsat till ett specifikt land. Studierna skulle vara utförda på 

sjuksköterskor med grundutbildning, i denna studie fanns det artiklar som utförts på både 

barnmorskor, läkare, annan vårdpersonal och sjuksköterskor tagits med dock har endast 

sjuksköterskornas perspektiv som ansågs svara mot studiens syfte plockats ut ur dessa 

artiklar. I en av studierna benämnde de sjuksköterskorna som “home-visit nurses” efter 

noggrann undersökning på vad det betydde kom det fram att det bara var en benämning på 

sjuksköterskor som gjorde hembesök, detta innebar att det inte var sjuksköterskor med en 

specialistutbildning och därför ansågs den relevant att inkuldera i studien. Likaså i en annan 

studie benämnde de sjuksköterskorna som “Child healthcare nurses”, även där var det 

endast sjuksköterskor som jobbade på en barnavdelning utan vidareutbildning. Ett av 

inklusionskriterierna var att studien skulle ha baserats på sjuksköterskors erfarenheter av 

våldsutsatta kvinnor, detta för att våldet mot kvinnor är mer förekommande än våld mot 

män. Utan begränsningen “female” genererade sökningarna även artiklar om män som 

utsatts för våld eller andra artiklar som var orelevanta för litteraturöversikten. Åldern 

begränsades till all adult i Cinahl, 19+ i PubMed och 18+ i Psycinfo. Åldersbegränsningen 

var inriktad på vuxna och i de olika databaserna fanns det inte lika begränsningar, därför 

valdes olika begränsningar som motsvarade detsamma i de olika databaserna. 

Åldersbegränsningen gjordes för att den skulle svara på syftet, då sökningar utan 

åldersbegränsning genererade i studier utförda på barn eller familjer som utsatts för våld i 

hemmet. Artiklarna skulle vara skrivna ur sjuksköterskans perspektiv för att besvara syftet 

på bästa sätt och de var inte begränsade till något specifikt kontext förutom öppen/sluten 

vård för att en sjuksköterska möter våldsutsatta kvinnor överallt. Språket begränsades till 

engelska, för att artiklar skrivna på andra språk inte är relevanta relaterat till befintliga 

språkkunskaper. Det fanns svårigheter med vilka sökord som skulle användas, efter 

diskussion ansågs attitude vara mest relevant då det sökordet även fick med experience som 

betyder erfarenheter. Sökningarna avslutades när teoretisk mättnad var uppnådd, även om 

sökorden byttes ut så återkom samma artiklar i sökningarna. Artiklar med kvantitativa, 

kvalitativa samt mixade metoder inkluderades i studien för att uppnå ett brett resultat. De 
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kvantitativa bidrog med fler deltagande sjuksköterskor som ökade generaliserbarheten. 

Majoriteten av de inkluderade kvantitativa studierna hade en tvärsnittsdesign som beskrivs 

vara lämplig för att beskriva ett fenomen eller sambandet mellan olika fenomen (Polit & 

Beck, 2017, s. 168). De kvalitativa artiklarna bidrog med en djupare förståelse för 

sjuksköterskornas upplevelse, detta styrks av Polit & Beck (2017, s. 12) som menar att 

kvalitativ forskning skapar en ökad förståelse om människors erfarenheter. De mixade 

metoderna tillförde en bra blandning mellan statistik och djupare förklaringar.  

 

 

Styrkor 

 

Utvalda artiklar lästes ett flertal gånger och översattes för att minska risken för missförstånd. 

Samtliga artiklar som inkluderats bearbetades stycke för stycke, detta bidrog till en 

organiserad och tydlig blick av sjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor utsatta för 

VNR, samt artiklarnas likheter och olikheter och detta ansågs vara en styrka. Det 

inkluderades artiklar från många länder, vilket ansågs vara en styrka då de bidrar till en 

omfattande bild av mäns våld mot kvinnor världen över. De samtliga artiklarna hade 

gemensamma faktorer om sjuksköterskans upplevelse som förstärker trovärdigheten i det 

som kommit fram, dock identifierades även artiklarnas olikheter och de ställs emot varandra 

i resultatet för att på bästa sätt framhäva likheter och skillnader. En annan styrka som 

återfinns i litteraturöversikten var att de inkluderade artiklarna var kvantitativa, kvalitativa 

samt mixade metoder och det bidrog till en bredare förståelse om sjuksköterskans 

upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för VNR. Kvinnor som utsätts för våld återfinns 

i alla vårdsammanhang och därför valdes öppen/sluten vård för att inte gå miste om 

relevant forskning relaterat till syftet, detta anses vara en styrka. Slutligen lyfts styrkan att 

alla artiklar var etiskt godkända och/eller förde ett etiskt resonemang, det har genom hela 

processen varit viktigt att samtliga artiklar åtminstone förde ett etiskt resonemang annars 

exkluderades artiklarna. 
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Svagheter 
 

 

 

Den största svagheten som identifierades under skrivprocessen var svårigheterna att lägga 

sin förförståelse åt sidan och kunna vara objektiv. Skrivprocessen väckte känslor som ilska 

och sorg för de utsatta kvinnorna, vilket i vissa situationer resulterade i en oförmåga att vara 

helt objektiv, för att inte förvränga eller exkludera material som framkommit togs det en 

paus från skrivandet. Att de inkluderade artiklarna i studien utfördes på olika geografiska 

områden kan även ses som en svaghet eftersom kvinnosynen världen över skiljer sig från 

hur det ser ut i Sverige. Litteraturssökningarna begränsades till 10 år vilket också kan anses 

vara en svaghet då känslor och upplevelser inte är kopplade med tid, detta försvaras dock 

med att senaste och mest relevanta forskning prioriterades. Engelska är inte första språket 

vilket kan öka risken för missförstånd och misstolkningar av materialet, därför utfördes all 

översättning med noggrannhet och respekt. Sökorden kan anses vara få, men upplevdes 

vara tillräckliga för att få ett brett och relevant innehåll för syftet.  

 

Resultatdiskussion  
 

 

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

relationer.  

 

De huvudfynd som identifierats och valts att diskuteras är sjuksköterskans känslor i mötet 

med kvinnor som utsatts för våld samt bristen på kunskap om våld i nära relation.  

 

Mötet med den utsatta kvinnan var emotionellt utmattande, mötet framkallade känslor som 

glädje, rädsla, sorg och frustration. Sjuksköterskorna beskrev att en känsla av glädje trädde 

fram när de hade identifierat förekomst av VNR och därmed kunde bidra med hjälp. 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av frustration när kvinnorna gick tillbaka till 

förövaren och det ledde till att sjuksköterskorna valde att inte fråga om eller identifiera 
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VNR. Robinson (2010) beskrev att sjuksköterskorna kände en känsla av sorg och hjälplöshet 

när de mötte en kvinna som utsatts för våld. Travelbee (1971, s. 145-146) menar att 

sjuksköterskan skall vara emotionellt involverad i individens situation för att kunna bidra 

med stöd och hjälp. Vidare förklarar Travelbee att sjuksköterskan i sin hjälpande position, 

skall känna och uppleva tillsammans med individen, det denne upplever i sin situation. 

Vikten av att sjuksköterskan skall vara emotionellt närvarande i individens situation 

betonas, parallellt som Travelbee menar att sjuksköterskan måste vara medveten om sina 

känslor för att omdömet inte skall förfalla 

 

Det framkom att en del av sjuksköterskorna skuldbelade de kvinnor som blivit utsatta för 

våld och ifrågasatte varför kvinnorna stannade kvar med sina män, samt tyckte 

sjuksköterskorna att vissa kvinnor var anledningen till våldet på grund av deras 

personlighet eller deras psykiska problem. Kim och Motsei (2002); Häggblom, Hallberg och 

Möller (2005) lyfte även de i deras studie att sjuksköterskorna ansåg att mäns våld mot 

kvinnor ibland kunde bero på kvinnans beteende eller hennes hjälplösa personlighet, 

samtidigt som de redogjorde för att de inte ansåg att våld var lämpligt eller motiverat för att 

bibehålla makten i förhållandet eller för att lösa konflikter. Det var enklare att ursäkta våldet 

som en kvinna utsatts för med att det kan bero på hennes beteende, än att bemöta och ta sig 

an problemet då VNR framkallade känslor hos sjuksköterskan. Robinson (2010) ansåg att det 

berodde på förutfattade meningar om VNR som i sin tur påverkade sjuksköterskornas syn 

på kvinnor som utsatts för våld i sin relation. En våldsutsatt kvinna beskrev sin upplevelse 

av förutfattade meningar, där sjuksköterskorna valde att inte fråga om förekomst av VNR 

för att de hade bestämt sig för att de våldsutsatta kvinnorna skulle förneka det (Bradbury-

Jones, Taylor, Kroll och Duncan, 2014). Anledningen till förekomst av mäns våld mot 

kvinnor beskrevs även ur ett annat perspektiv av sjuksköterskorna som menade att våldet 

kunde bero på mannens intag av alkohol och droger. 

 

Travelbee (1971, s. 97-98) talar emot sjuksköterskornas beteenden gällande skuldbeläggning 

och förutfattade meningar, då teorin bygger på att sjuksköterskan skall vara objektiv och 

lägga sina förutfattade meningar avsides för att etablera en relation i mötet med individen. 
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Intentionen hos sjuksköterskorna som skuldbelade de utsatta kvinnorna behöver inte vara 

negativ, det kan snarare vara en försvarsmekanism hos de för att skydda sig själva mot 

känslan av sorg, orättvisa eller hjälplöshet som uppstod vid mötet. Travelbee menar att 

sjuksköterskan måste skapa sig en egen uppfattning om individen, detta innebär att 

sjuksköterskan inte skall lyssna på vad andra kollegor återberättar och inte heller utgå från 

vad som går att läsa till sig i journalen (Travelbee, 1971, s. 97-98). Fortsättningsvis betonades 

värdet av att en sjuksköterska skall besitta självkännedom för att möjliggöra en separation 

mellan sin egen uppfattning om situationen och den verkliga situationen. 

 

I de flesta studierna återfanns det tydligt brister i sjuksköterskornas kunskap om riktlinjer 

på hur VNR skulle identifieras och var de eventuellt skulle vända sig om en anmälan 

behövdes utföras. Till följd av bristen på kunskap som rådde bland sjuksköterskorna valde 

många att avstå från att anmäla även om VNR hade identifierats, detta bekräftar även 

Robinson (2010) i sin studie. Liknande fynd visade även en studie av Häggblom et al. (2005) 

som beskrev att även fast det fanns klara riktlinjer på arbetsplatsen visste färre än hälften av 

sjuksköterskorna om regler och rutiner.  

 

Många studier uppgav även en kunskapslucka inom VNR som gjorde sjuksköterskorna 

både osäkra och otrygga kring ämnet vilket ledde till att identifieringen av utsatta kvinnor 

inte fullföljdes eller helt uteblev. Bradbury-Jones et al., (2014) beskrev en situation utifrån en 

utsatt kvinnas perspektiv där hon uttrycker att det är sjuksköterskans ansvar att identifiera 

om VNR. Citatet ovan bekräftade att sjuksköterskan brast i mötet med kvinnor som utsatts 

för VNR. Bristen på kunskap och identifiering hos sjuksköterskan återfanns globalt, och 

ansågs bidra till en större klyfta mellan våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskan. Majoriteten 

av studierna redogjorde att en barriär för att identifiera våld var att sjuksköterskorna inte 

vågade fråga om förekomsten av VNR, detta bestreds av Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell 

och Törnkvist (2012) som påvisade att majoriteten av sjuksköterskorna alltid frågade om 

förekomsten av VNR. Våldsutsatta kvinnor väljer ofta att inte berätta om att de är utsatta för 

våld, därför är det viktigt att som sjuksköterska besitta kompetens att läsa av kroppsspråk, 

det betonar även Travelbee (1971, s. 93) 
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Att sjuksköterskorna brister i kunskap om VNR kan bero på att det i utbildningen inte tas 

upp tillräckligt, eller att arbetsplatser brister i att utbilda och diskutera förekomst och 

identifiering av VNR. Bradbury-Jones och Broadhurst (2015) som intervjuat studenter på en 

sjuksköterskeutbildning bekräftade att de saknade undervisning i VNR och i synnerlighet 

hur det skall bemötas i arbetet. Fortsättningsvis uttrycker studenterna att universiteten brast 

i att praktiskt utbilda i VNR, vilket resulterade i att de kände sig osäkra i mötet med de 

våldsutsatta kvinnorna. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna uttryckte ett behov av 

ytterligare kunskap och beskrev att rollspel kunde vara ett sätt att öka kunskapen om VNR, 

Kim och Motsei (2002) utförde en intervention på sjuksköterskorna där de fick utöva rollspel 

och diskutera deras fördomar om VNR, med förhoppningen att det skulle öka deras 

kunskap om våldet. Sjuksköterskorna beskrev att det ökade deras förståelse för utsatta 

kvinnor och de kunde relatera till kvinnorna på ett emotionellt plan. Gutmanis, Beynon, 

Tutty, Wathen MacMillan (2007) styrker i sin studie att kombinationen av erfarenhet och 

kunskap är det ultimata för att sjuksköterskan ska kunna identifiera och möta våldsutsatta 

kvinnor. Travelbee (1971, s.17) lyfte vikten av att inneha kunskap för att på ett logiskt sätt 

bemöta situationer, vidare beskrevs det att inneha kunskap och förståelse för det psykiska, 

fysiska och medicinska i mötet med individer är grundläggande.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att brist på kunskap, tid, svårigheter att formulera sig korrekt samt 

att respektera kvinnans integritet var barriärer för att inte fråga om VNR (Häggblom et al., 

2005). Yonaka, Yoder, Darrow och Sherck (2007) kom även fram till att brist på kunskap och 

utbildning kring att VNR var en barriär som även ett flertal studier i litteraturöversiktens 

resultat kom fram till. Många studier beskrev att flertalet sjuksköterskor uttryckte en önskan 

att få mer information samt utbildning kring ämnet för att öka kunskapen om VNR samt för 

att kunna hjälpa fler kvinnor. Sundborg et al. (2012) lyfte att även om bristen på kunskap om 

VNR var befintlig sökte hälften av sjuksköterskorna på eget bevåg information och kunskap 

om mäns våld mot kvinnor. Häggblom et al. (2005) instämmer att det behövs mer kunskap 

samt att sjuksköterskorna var positiva till mer utbildning och träning för att öka deras 

kunskaper om VNR samt rutiner och riktlinjer. Sjuksköterskorna (Gutmanis et al., 2007) 
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berättade att det ökade deras självförtroende och minskade deras rädslor för att möta 

våldsutsatta kvinnor om de fick möjlighet att prata med andra kollegor på arbetsplatsen. 

 

Tolkning av resultatet påvisade att en kombination av emotionell involvering, kunskap och 

erfarenhet skapade en förutsättning för att identifiera VNR och agera i samband med 

eventuell förekomst. Travelbee lyfter även att kombinationen är en förutsättning, då hon 

menar att en sympatisk sjuksköterska inte är det som enbart kommer att vara behjälpligt i 

mötet med en individ, avslutningsvis redogjorde Travelbee (1971, s. 146) att sympatin 

tillsammans med intellekt är en förutsättning för att sjuksköterskans skall agera utifrån sin 

kompetens inom omvårdnad.   

Slutsats 

 

Huvudfynden som trätt fram i resultatet av denna litteraturöversikt är att sjuksköterskorna 

hade svårigheter att separera det emotionella ifrån det professionella i mötet med kvinnor 

som utsatts för våld i nära relation, samt att de brast i kunskap kring ämnet. 

Litteraturöversikten bekräftar att VNR är ett tabubelagt ämne som kräver ytterligare 

kunskap hos sjuksköterskan, detta för att emotionellt kunna möta våldsutsatta kvinnor samt 

för att våga identifiera och agera vid eventuell förekomst. För ytterligare forskning föreslås 

det att studera sjuksköterskors upplevelser av att möta VNR men framförallt forskning som 

belyser var det brister i utbildning om mäns våld mot kvinnor. De kliniska 

rekommendationerna som förhoppningsvis skall kunna bidra med en utveckling kring 

problemområdet är akademisk och praktisk utbildning om våld i nära relation under 

sjuksköterskeutbildningen samt på arbetsplatsen.  
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Författare  

Årtal    

Land 

Studien syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Adeyemi et al., 

(2008) 

Nigeria 

 

 

Identifiera kunskap, 

attityd och 

uppförande hos 

sjukvårdspersonal i 

Nigeria emot kvinnor 

som utsatts för VNR 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

 

 

134 (framgår ej) 

 

 

Frågeformulär Majoriteten av de deltagande 

ansåg att våld mot kvinnor 

beror på kvinnans 

psykologiska problem. 

Sjuksköterskorna var 

generellt medvetna om vad 

som utgör VNR, vilket 

innebär att majoriteten kan 

identifiera eventuell 

förekomst av VNR 

Medel 

 

Al-Natour et 

al., (2016) 

Jordanien 

 

Beskriva 

sjuksköterskans roll 

och träning i att 

identifiera VNR. 

 

 

Kvalitativ  

Deskriptiv 

fenomenologisk 

design  

 

12 

 

Semi-

strukturerade 

ansikte mot 

ansikte 

intervjuer, 

Fenomenologisk 

design 

analysmetod 

 

Sjuksköterskorna kände inte 

till rutinerna kring att 

identifiera VNR samt var 

osäkra på deras roll som 

sjuksköterskor om VNR. Det 

fanns brist på kunskap och 

utbildning om våldet. 

Sjuksköterskorna prioriterade 

medicinsk vård framför 

psykologisk 

 

 

Hög 

Anderzen-

Carlsson et al 

(2018) 

Sverige 

Undersöka 

barnsjuksköterskor 

erfarenheter av att 

fråga mammor till 8 

månader gamla 

bebisar om 

förekomsten av 

intimt partnervåld 

med hjälp av ett 

tvåstegs 

frågeformulär 

Kvalitativ Kvasi-

expermentell 

design 

13 (2) Individuella 

semistrukturerad

e intervjuer,  

Induktiv 

dataanalys 

Efter projektet angås 

sjuksköterskorna att dem fått 

mer kunskap om prevalensen 

av VNR. Sjuksköterskorna 

tyckte det var viktigt att 

identifiera VNR 

Hög 

Beynon et al., 

(2012) 

Kanada 

Identifiera barriärer 

och facilitatorer till 

att fråga om VNR. 

 

 

Mixad metod 931  Enkät 

Frågeformulär 

Intervju, 

Induktiv analys 

 

 

Fem huvudbärriärer som 

identifierats av 

sjuksköterskor var brist på 

tid, brist på utbildning, 

beteenden hos de utsatta 

kvinnorna, närvarande 

partner och språk/kultur 

svårigheter 

Hög 
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Cho et al., 

(2015) 

Sydkorea 

Identifiera graden av 

medvetenhet och 

juridisk kunskap om 

VNR, och undersöka 

attityder angående 

VNR av 

akutsjuksköterskor. 

 

Kvantitativ 

Deskriptiv metod 

 

131 (8,6%) Frågeformulär, 

Deskriptiv metod 

Över hälften av deltagarna 

påvisade att dem hade 

erfarenhet av att ha träffat 

kvinnor som utsatts för våld 

och att 

rapporteringen/anmälningarn

a var betydligt färre. Vissa av 

deltagarna la skulden på de 

utsatta kvinnorna. Deltagarna 

beskrev att anledningen till 

att inte anmäla var pga för 

lite bevis. 

 

Hög 

Davidov et al., 

(2012) 

USA 

 

 

Undersöka hembesök 

sjuksköterskan när 

det gäller obligatorisk 

rapportering av VNR, 

med fokus på 

attityder till 

rapportering, 

uppfattad 

medvetenhet om 

rapporteringskrav 

och avsedda 

rapporteringsbeteend

en 

Kvantitativ,  

Tvärsnitt 

532 (561) Enkät, skalor och 

presenterade 

scenarion, 

Deskriptiv analys 

Majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskor höll med om 

att VNR skulle anmälas, 

däremot uttryckte de en 

rädsla om hur det skulle 

påverka relationen med den 

utsatta kvinnan. 

Sjuksköterskorna hade delade 

meningar huruvida de ansåg 

att anmälan kan påverka 

kvinnan och deras barn. 

 

Hög 

Di Giacomo et 

al., (2017) 

Italien 

Att beskriva 

kunskap, attityder 

och övertygelser hos 

sjuksköterskor och 

barnmorskor som 

träffat kvinnor som 

blivit utsatta för 

VNR. 

 

Kvantitativ 

Tvärsnitt 

51 Frågeformulär i 

två delar 

Deskriptiv metod 

Sjuksköterskorna (80,3%) 

hade tagit hand om kvinnor 

som blivit utsatta för våld. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

det behövdes mer kunskap 

kring VNR samt hur 

processen går till från att man 

identifierat en kvinna som 

blivit utsatt för våld och allt 

där till. Lagar och Riktlinjer. 

Hög 

 

Goldblatt 

(2009) 

Israel 

 

Syftet var att utforska 

inverkan på att ta 

hand om utsatta 

kvinnor hade på 

sjuksköterskans 

professionella och 

privatlivs 

erfarenheter. 

 

Kvalitativ 

Fenomenologisk  

 

20 

 

 

Intervjuer. 

Induktiv 

analysmetod med 

fenomenologiskt 

paradigm   

 

Mötet med utsatta kvinnor är 

en dramatisk situation som 

utmanar sjuksköterskans 

attityder och privatliv som 

kvinnor, partners och 

mammor. Sjuksköterskorna 

var emotionellt involverade i 

kvinnornas situation och att 

de är en svår situation att 

vara i. Det råder delade 

meningar om vems ansvar de 

utsatta kvinnorna och om det 

ingår i sjuksköterskans 

arbetsuppgift att vårda de. 

 

 

Hög 
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Guillery et al., 

(2012) 

Kanada 

Syftet med studien 

var att identifiera 

frekvensen av att 

screena VNR, de 

viktigaste barriärerna 

för att screena, 

relationen mellan 

barriärer och 

frekvensen av att 

screena olika typer av 

“abuse” samt andra 

faktorer som bidrar 

till ökade frekvens att 

screena för VNR. 

Kvantitativ 

Tvärsnitt 

96 Enkätundersökni

ng  

Sjuksköterskorna screenade 

främst efter fysiskt och 

emotionellt våld men men 

nästa hälften screenade inte 

efter sexuellt våld. Barriärer 

för att inte screena VNR var 

främst brist på kunskap, 

rädsla samt okunskap kring 

systemet. 

Medel 

 

Natan & Rais 

(2010) 

Israel 

 

Att undersöka 

effekten av 

sjuksköterskornas 

kunskap, attityder 

samt arbetsplatsen 

rutiner kring 

identifieringen av 

VNR. 

 

Kvantitativ 

 

100 

(17%) 

 

Frågeformulär 

Deskriptiv metod 

 

Nästan hälften av 

sjuksköterskorna hade inte 

fått någon utbildning om 

VNR och visste inte heller om 

arbetsplatsens rutiner eller 

regler kring våld mot 

kvinnor. Sjuksköterskorna 

ansåg att identifiera VNR var 

en viktig del i 

sjuksköterskans jobb. 

Sjuksköterskorna blev 

emotionellt engagerande.  

 

Hög 

 

Svavarsdottir & 

Orlygsdottir 

(2009) 

Island 

 

Att identifiera 

förekomsten av våld 

mot kvinnor som 

söker vård och 

utvärdera 

användningen av 

kliniska riktlinjer för 

att identifiera våld. 

 

 

Mixad metod 

Tvärsnitt 

 

10 

(4) 

 

Enkät med öppna 

frågor 

Deskriptiv analys 

 

Majoriteten av kvinnorna 

som sökte vård hade blivit 

eller blev utsatta för sexuellt, 

fysiskt eller emotionellt våld. 

Sjuksköterskorna tyckte det 

var svårt att identifiera våld 

mot kvinnor i början, men 

tyckte att det blev lättare när 

de hade gjort det några 

gånger. De beskrev att det 

var svårast att fråga om 

sexuellt våld. 

Sjuksköterskorna tyckte att 

det blev enklare att 

identifiera VNR när de hade 

tydliga riktlinjer att följa. 

 

Medel 

 

Van Der Wath 

et al., (2013) 

Sydafrika 

 

Utforska och beskriva 

kärnan hos 

sjuksköterskor som 

jobbar på en 

akutmottagnings 

erfarenhet av att 

vårda överlevande 

efter VNR. 

 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

 

11 

 

Ostrukturerad 

fenomenologisk 

intervju, öppna 

frågor 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

många känslor i mötet med 

utsatta kvinnor. Att bevittna 

utsatta kvinnors fyskiska och 

emotionella skador ledde till 

att sjuksköterskorna kände 

ilska, sorg, rädsla, sympati 

och chock. 

 

Hög 

 


