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Abstrakt 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Två av tio kvinnor i 

världen har någon gång utsatts för fysiskt våld av en närstående. Det finns olika faktorer som 

kan påverka en kvinna att söka hjälp hos sjukvården som exempel typ av skada, 

utbildningsnivå eller känsla av skuld. Det första mötet i sjukvården för den våldsutsatta 

kvinnan blir ofta med en sjuksköterska. Sjuksköterskan har ett ansvar att i ett tidigt skede 

upptäcka våldsutsatta kvinnor och detta kräver en hög grad av kompetens. Om 

sjuksköterskan brister i sin kompetens kan risken att frågor om våld inte ställas eller ställs på 

fel sätt. Det kan finnas olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans kompetens och 

författarna vill i denna litteraturstudie belysa dessa.  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans kompetens i bemötandet 

av kvinnor utsatta för fysiskt våld i nära relationer.  

Metod: Metoden var en litteraturstudie med induktiv ansats. Utvalda artiklar 

kvalitetsgranskades och analyserades med stöd av en latent innehållsanalys. Analysen 

resulterade i två kategorier och fem subkategorier. 

Resultat: Kategorierna som skapades var “Sjuksköterskans osäkerhet i yrkesrollen och på 

arbetsplatsen”, med tillhörande subkategorierna ”bristande rutiner”, ”bristande teamarbete” 

samt ”bristande kunskap”, och ”Sjuksköterskans professionella förhållningssätt” med 

tillhörande subkategorierna ”sjuksköterskans emotionella engagemang” samt 

”sjuksköterskans fördomar”.  

Slutsats: Många sjuksköterskor upplever en brist på kunskap, rutiner och utbildning inför 

bemötandet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Genom att öka 

medvetenheten generellt om de faktorer som kan påverka sjuksköterskans kompetens kan 

möjlighet till kompetensutveckling ges. 

Nyckelord 
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Tack 

Författarna vill tacka alla som stöttat dem i arbetet med denna uppsats. Ett stort tack till vår 
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1 Inledning 

Författarna av den här litteraturstudien är två unga kvinnor som lever i ett samhälle 

som allt mer börjat belysa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Kampanjer som 

#metoo har skapats och våld mot kvinnor har blivit ett viktigt debattämne. Detta har 

lett till en ökad medvetenhet kring förekomsten av våld i nära relationer, och att det 

är ett av samhällets stora hälsoproblem. Under praktikperioder har författarna 

reagerat på att riktlinjer och handlingsplaner kring hur kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer ska bemötas, saknas. Dessa två synpunkter har lett till reflektioner kring 

deras framtida roll som sjuksköterska och de vill därmed belysa faktorer som kan 

påverka sjuksköterskans kompetens i bemötandet av kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer. 
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2 Bakgrund 

2.1 Bärande begrepp 

2.1.1 Våld i nära relationer  

Våld i nära relationer kan enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (u.å.) inkludera 

”… alla typer av våld mellan närstående. Det gäller både i heterosexuella och 

samkönade relationer samt mellan syskon och inom andra familje- och 

släktrelationer.” Vidare skriver Nationellt centrum för kvinnofrid att ”den vanligaste 

formen av våld i nära relation är en man som utövar våld mot en kvinna som han har 

eller har haft ett förhållande med”, vilket även är fokus i denna litteraturstudie. 

2.1.2 Fysiskt våld mot kvinnor  

Det fysiska våldet definierar Socialstyrelsen (2016) som att förövaren till exempel 

river, sparkar, skakar eller knuffar offret. Våld mot kvinnor kan enligt FN:s 

deklaration definieras som "varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller 

troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för 

kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet." (Förenta Nationerna, 1993).  

 

2.2 Den våldsutsatta kvinnan 

2.2.1 Förekomsten av våld i nära relationer 

Fyra av tio kvinnor i världen har någon gång blivit utsatta för fysiskt våld och i 

hälften av fallen är det kvinnans partner som är förövaren. År 2017 polisanmäldes 

28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år i Sverige, varav 10 100 av dem 

hade ägt rum inomhus av en närstående förövare (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2018). När det gäller våld mot kvinnor i nära relationer finns det ett stort mörkertal, 

vilket kan bero på att kvinnan avstår från att anmäla händelsen. När en kvinna väljer 

att inte polisanmäla kan det bero på en rädsla för konsekvenserna (Grände et al., 

2014; Johnsson-Latham, 2014). Våldet mot kvinnor är ett av våra stora 

folkhälsoproblem och förekommer oberoende av kultur, samhällsklass och ålder i 
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hela världen. I Sverige finns det inte någon tydlig skillnad i statistiken mellan 

personer födda i Sverige och utrikesfödda (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2014). 

Däremot inom vissa kulturer råder det sociala normer relaterade till kön eller 

acceptans av våld i nära relationer, vilket kan medföra att statistiken blir 

missvisande (Clark et al., 2018). Många av de kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer söker hjälp hos sjukvården, där första mötet ofta blir med en 

sjuksköterska (Grände et al., 2014). 

2.2.2 När den våldsutsatta kvinnan söker sig till sjukvården 

Kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer söker sig i första hand till 

primärvård och akutmottagning (Berglund & Witkowski, 2014). Orsaker till varför 

kvinnorna söker vård kan vara både fysisk och psykisk problematik, där symtomen 

kan vara allt från synliga blåmärken till mag- och tarmproblematik (Grände et al., 

2014; Berglund & Witkowski, 2014). Mindre synliga symtom som exempelvis 

smärta väcker inte lika tydligt misstanke hos sjuksköterskan om misshandel, som 

synliga blåmärken gör. Symtom som exempelvis smärta är också de symtom som 

kvinnorna oftast söker vård för (Grände et al., 2014).  

 

Det finns faktorer som kan påverka kvinnor utsatta för våld i nära relationer att 

uppsöka eller inte uppsöka sjukvården. Kvinnor som har en fysisk skada som 

konsekvens av våldet söker oftare vård än de som inte har det (Leonardsson, 

Sebastian & San Sebastians, 2017). Andra faktorer som kan påverka kvinnorna till 

att i högre utsträckning söka hjälp hos sjukvården är kvinnornas utbildningsnivå och 

deras civilstånd. De kvinnor som är gifta och de som har utbildning på minst 

grundskolenivå, söker sig till sjukvården mer frekvent (Leonardsson et al., 2017). 

Att känna skuld kan vara en anledning till att kvinnor inte söker hjälp, känslan är 

irrationell och handlar om att den våldsutsatta kvinnan känner att ansvaret för våldet 

är lika mycket hennes som förövarens (Larsdotter, 2011). Kvinnor med barn söker i 

mindre utsträckning vård, än de som inte har barn. En föreställning hos kvinnor om 

att våld i nära relationer är berättigat, är en riskfaktor för att inte söka hjälp hos 

sjukvården (Leonardsson et al., 2017). Det är vanligt att kvinnor söker hjälp hos 

sjukvården upprepade gånger innan den bakomliggande orsaken fastställs (Berglund 
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& Witkowski, 2014). Av de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer och 

sökt sig till sjukvården upplever 11,4% att de inte fått det stöd och den hjälp som de 

behövt (BRÅ, 2014). 

2.3 Sjuksköterskans roll 

2.3.1 Sjuksköterskans roll med den våldsutsatta kvinnan 

Sjuksköterskan har ett ansvar utifrån hälso- och sjukvårdslagen att i ett tidigt skede 

upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Hälso- och sjukvårdslagens 

övergripande mål är att ge god vård på lika villkor för hela befolkningen. Ytterligare 

en viktig del är att verksamheten på bästa möjliga sätt ska främja goda kontakter 

mellan sjukvårdspersonal och patient (SFS, 1982:763). För att i ett tidigt skede 

upptäcka våldsutsatta kvinnor krävs en hög grad av kompetens hos sjuksköterskan 

(Berglund & Witkowski, 2014).  

 

Sjuksköterskan bör vid minsta misstanke om att en kvinna blivit utsatt för våld ställa 

frågor kring detta (Berglund & Witkowski, 2014). Det kan finnas omständigheter 

som kan påverka sjuksköterskan att fråga kvinnor utsatta för våld i nära relationer 

om våld, exempelvis en rädsla att kränka eller föreställningar hos sjuksköterskan. 

Andra anledningar kan också vara brist på erfarenhet, tidsbrist, rädsla för svaret från 

kvinnan eller att inte veta hur frågorna ska formuleras på ett bra sätt (Häggblom, 

Hallberg & Möller, 2005). Genom noggrant utformade strategier och utbildningar 

kan sjuksköterskor tillsammans med stöd från professionella handledare våga fråga 

om våldsutsattheten (Grände et al., 2014; Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, 

Wändell & Hylander, 2017). Våld i nära relationer beskrivs som ett dolt 

hälsoproblem inom sjukvården. Genom en ökad kompetens hos sjuksköterskan om 

våld i nära relationer kan det leda till att våldet synliggörs på ett bättre sätt, och att 

fler våldsutsatta kvinnor erbjuds adekvat vård (Tönnesen, Lundh & Heimer, 1999). 

2.3.2 Sjuksköterskans kompetensbeskrivning 

I kompetensbeskrivningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) redogörs för sex 

olika kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, ledarskap, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling och säker 
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vård/informatik. Utöver de sex kärnkompetenserna ska den legitimerade 

sjuksköterskan ha kunskap kring olika förhållanden som till exempel kön, ålder, 

miljö, socioekonomi och kultur, samt hur dessa kan påverka patientens hälsa.  

 

Att arbeta personcentrerat innebär att se till patientens unika behov, resurser och 

värderingar. I mötet mellan sjuksköterskan och patienten ska patientens berättelse 

vara i fokus. Samverkan i team kräver att sjuksköterskan är medveten om olika 

kollegors kompetenser, men också att på ett systematiskt sätt samordna teamet 

utifrån patientens behov. Sjuksköterskan ska hantera ledarskap för att kunna 

organisera, prioritera, leda samt samordna omvårdnadsarbetet inom teamet. Inom 

evidensbaserad vård gäller det att sjuksköterskan håller sig uppdaterad inom sitt 

område och använder sig av vetenskapliga och beprövade metoder som är till störst 

nytta för patienten. Inom förbättringskunskap och kvalitetsutveckling bör 

sjuksköterskan kritiskt reflektera över exempelvis rutiner, vårdmiljön och metoder 

för att kunna skapa en god vård. Säker vård innebär att sjuksköterskan ska ha 

handlingsberedskap för att kunna arbeta patientsäkert och följa regelverket. 

Informatik belyser att sjuksköterskan ska kunna dokumentera och ge information på 

ett pedagogiskt sätt så andra förstår innehållet. Vid utbildningstillfällen riktade mot 

studenter, patienter eller medarbetare krävs det att sjuksköterskan har en pedagogisk 

kompetens för att kunna möta personer där deras kunskapsnivå ligger (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

2.3.3 Sjuksköterskans etiska koder 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) beskriver att sjuksköterskans etiska koder har 

fyra områden. De fyra områdena är sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan 

och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, sjuksköterskan och 

medarbetare. Sjuksköterskan och allmänheten belyser att sjuksköterskan ska främja 

insatser som i en positiv riktning påverkar sårbara befolkningsgruppers sociala 

behov och hälsa. Det är viktigt att sjuksköterskan visar respekt, är lyhörd och visar 

medkänsla. Andra området berör sjuksköterskan och yrkesutövningen. 

Sjuksköterskan har ansvaret att genom ett kontinuerligt lärande ha en god 

yrkeskompetens. Området beskriver att sjuksköterskan ska bedöma sin egen och 
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andras kompetens vid till exempel delegering. I det tredje området beskrivs att en 

sjuksköterska ska ha ansvaret för att utarbeta riktlinjer för till exempel omvårdnad, 

ledning och utbildning. I det fjärde området beskrivs det att sjuksköterskan ska 

skydda enskilda individer om deras hälsa är hotad av andra människors handlingar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  

2.4 Teoretisk referensram 

Författarna har valt att använda sig av Patricia Benners (1993) teori - Från novis till 

expert. Enligt Benner agerar sjuksköterskor utifrån “veta hur” och “veta att”. Den 

praktiska kunskapen “veta hur” förvärvas av den teoretiska kunskapen “veta att”. 

Genom klinisk träning kommer sjuksköterskan att utveckla sin praktiska kunskap 

“veta hur”.  

 

Benner (1993) beskriver att en sjuksköterska utvecklar sin kompetens genom att gå 

igenom de olika stegen novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. 

En sjuksköterska som är i stadiet novis saknar helt erfarenhet kring de olika 

situationer som denne kan komma att möta. Novisen är begränsad och helt 

regelstyrd i sitt agerande. En utveckling av kompetens som leder till erfarenhet 

behöver inte vara antal yrkesverksamma år för sjuksköterskan. Nya situationer eller 

miljöer kan få en sjuksköterska att gå ned från ett högre stadium till novisnivå. 

Vidare skriver Benner att den avancerade nybörjaren har deltagit i tillräckligt många 

olika situationer för att kunna urskilja betydelsefulla delar. Både avancerade 

nybörjare och novisen har svårigheter att få en helhetssyn då de dessutom måste 

fokusera på regler och riktlinjer. Det tredje stadiet kompetent innebär en 

sjuksköterska som arbetat under liknande eller samma förhållande i mer än två till 

tre år. Sjuksköterskan har då utvecklat sina färdigheter så pass att hen blivit mer 

effektiv och organiserad i sitt arbete. Benner återger att en skicklig sjuksköterska, 

vilket är stadie fyra, uppfattar olika situationer som helheter istället för delar. Med 

erfarenhet av de typiska händelser som en sjuksköterska kan möta lär sig hen att 

anpassa och omprioritera sina mål. Femte stadiet där sjuksköterskan benämns som 

expert innebär att sjuksköterskan inte blint förlitar sig på riktlinjer eller regler utan 

kan med egen förmåga uppfatta situationen och lämpligt åtgärda den. Benner 
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poängterar att sjuksköterskan som expert kan med all sin erfarenhet uppfatta varje 

situation och inte slösa tid på felaktiga åtgärder, utan direkt vidta korrekt åtgärd. 

 

Kompetens är ett centralt begrepp i denna litteraturstudie vilket gör att valet av 

teoretisk referensram ses som relevant. När en sjuksköterska utvecklas från novis till 

expert sker en förändring i sjuksköterskans kompetens. Författarna anser att 

sjuksköterskans kompetens är en viktig del i bemötandet av våldsutsatta kvinnor. 

2.5 Problemformulering 

Våld mot kvinnor i nära relationer är ett folkhälsoproblem. I Sverige år 2017 

polisanmäldes 28 000 fall av misshandel av kvinnor över 18 år i Sverige, varav 

10 100 av dem hade ägt rum inomhus av en närstående förövare. Det finns utöver 

detta ett stort mörkertal kring förekomsten av våld i nära relationer. När våldsutsatta 

kvinnor söker sig till sjukvården blir ofta det första mötet med en sjuksköterska. Det 

är vanligt att dessa kvinnor söker hjälp hos vården upprepade gånger innan den 

bakomliggande orsaken tydliggörs. Det krävs en hög grad av kompetens hos 

sjuksköterskan för att kunna bemöta och identifiera våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskan bör vid minsta misstanke om våld ställa frågor kring detta. I 

beskrivningen av sjuksköterskans etiska koder står det att sjuksköterskan ska skydda 

enskilda individer om deras hälsa är hotad av andra människors handlingar. 

Sjuksköterskans ställs inför olika val vid mötet av kvinnor där det finns en 

misstanke om våld i nära relationer. Om det föreligger en brist i sjuksköterskans 

kompetens finns risken att frågor om våld uteblir eller ställs på fel sätt, vilket kan 

leda till ett lidande för den våldsutsatta kvinnan. Författarna kommer i sina framtida 

yrkesroller med största sannolikhet att vårda våldsutsatta kvinnor och vill därför 

belysa faktorer som kan påverka en sjuksköterskas kompetens i dessa möten. 

3 Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans kompetens i bemötandet 

av kvinnor utsatta för fysiskt våld i nära relationer. 
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4 Metod 

Metoden var en litteraturstudie med en induktiv ansats som var inspirerad av 

Forsberg och Wengström (2013). Författarna har strävat efter att ha en systematisk 

arbetsprocess. Dock kan inte denna litteraturstudie benämnas som systematisk då 

den inte uppfyller alla kriterier som Forsberg och Wengström beskriver för en 

systematisk litteraturstudie.  

4.1 Datainsamling 

Litteraturstudien har genomförts i ett vårdvetenskapligt perspektiv och därför valdes 

databaserna CINAHL och PsycINFO då dessa databaser ansågs relevanta inom 

vårdvetenskapen. CINAHL innehåller forskning inom områden som omvårdnad, 

arbetsterapi och sjukgymnastik. PsycINFO innefattar psykologisk forskning inom 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2013). Provsökningar gjordes 

innan den slutgiltiga artikelsökningen genomfördes. Sökorden som användes i den 

slutgiltiga sökningen i CINAHL var Practial Nurses, Nurse attitudes, Nursing 

knowledge, Clinical competence, Professional competence, Nursing practice, 

Emergency nursing, Nurses, Attitudes, Intimate partner violence och Battered 

women. Sökorden valdes utifrån CINAHL headings, dock inte Nurses eller Attitudes 

som var i fritextsökning. Sökorden som användes i PsycINFO var Employee skills, 

Professional competence, nurs*, experienc*, Battered females och Intimate partner 

violence. Dessa sökord valdes med hjälp av Theasaurus, dock inte nurs* eller 

experienc* som var i fritextsökning. Sökorden i båda databaserna kombinerades 

med de booleska söktermerna OR och AND för att få en relevant sökning. Den 

booleska söktermen OR används för att ge utökad sökning och AND för att 

begränsa sökresultatet. Utifrån utvalda artiklar erhölls en sekundärartikel från 

referenserna som var peer-reviewed, svarade på syftet samt uppfyllde övriga 

inklusions- och exklusionskriterier.  

4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar: 

• Publicerade mellan åren 2008–2018  
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• Skrivna på engelska 

• Peer-reviewed 

• Grundutbildade sjuksköterskor 

• Kvinnor över 18 år  

 

Exklusionskriterer för artiklar: 

• Gravida kvinnor  

4.3 Urval 

Efter artikelsökningen lästes titlar och abstrakt. Utifrån de abstrakt som ansågs vara 

relevanta utifrån syftet valdes 13 artiklar ut för att läsas i sin helhet. De abstrakt som 

inte ansågs vara relevanta för litteraturstudiens syfte valdes bort. Tre artiklar valdes 

bort efter de lästes i sin helhet då de berörde undersköterskor och/eller 

specialistsjuksköterskor, detta för att författarna endast ville belysa grundutbildade 

sjuksköterskors kompetens. Efter att manuellt ha granskat artiklarnas referenser 

återfanns sekundärartikeln “Nurses´role in caring for women experiencing intimate 

partner violence in Sri Lankan context” (Guruge, 2012) i referenslistan hos 

“Nurses´roles in screening for intimate partner violence: a phenomenological study” 

(Al-Natour, Qandil & Gillespie, 2016).   

4.4 Kvalitetsgranskning 

Elva artiklar kvalitetsgranskades där sekundärartikeln påträffades genom manuell 

sökning, åtta artiklar fanns i CINAHL och två artiklar fanns i PsycINFO. 

Kvalitetsgranskningen baserades på Carlsson och Eiemans (2003) 

granskningsmallar. Det fanns en granskningsmall för artiklar med kvalitativ metod 

samt en för kvantitativ metod (Bilaga III och IV). I granskningsmallen uteslöts en 

fråga då den inte var relevant till litteraturstudiens syfte. När den frågan uteslöts 

återfanns maxpoängen 44 i den kvalitativa granskningsmallen respektive 43 poäng i 

den kvantitativa granskningsmallen. När artikeln granskats utifrån mallen räknades 

poängen ut för att klargöra vilken grad av kvalitet artikeln erhöll. De olika graderna 
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var grad I - 80%, grad II - 70% och grad III - 60%. Efter kvalitetsgranskningen föll 

två artiklar bort, då de inte var av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i arbetet, 

under grad III - 60%. Tre artiklar fick grad III - 60 %, fem artiklar fick grad II - 70% 

och en artikel fick grad I - 80%. Det slutgiltiga urvalet bestod av nio artiklar där sex 

artiklar var kvalitativa och tre var kvantitativa. Både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar inkluderades för att få ett så brett resultat som möjligt. 

4.5 Analys 

Analysen som gjordes var en latent innehållsanalys, inspirerad av Forsberg och 

Wengström (2013). Första steget i analysen var att båda författarna läste igenom de 

utvalda artiklarna flera gånger för att få en överblick av materialet. De valda 

artiklarna sammanställdes i en artikelmatris för att få en översikt över artiklarnas 

syfte, metod och resultat. I analysens andra steg plockades utsagor ut ur artiklarnas 

resultat som besvarade litteraturstudiens syfte. Under det andra steget satt 

författarna var för sig innan de tillsammans jämförde de utvalda utsagorna. De 

utsagor som var dubbletter samt de som kändes irrelevanta till litteraturstudiens 

syfte togs bort. Utsagorna skrevs upp i ett dokument tillsammans med artikelns 

namn för att enkelt kunna se vilken utsaga som kom från vilken artikel. Samtliga 

utsagor översattes från engelska till svenska. Utsagorna kodades med något/några 

ord för att återge kärnan i utsagan. Därefter gjordes subkategorier enligt Danielsson 

(2012) med anledning för att mer naturligt kunna skapa kategorier. Kategorierna 

skapades genom att likheter och skillnader sågs mellan subkategorierna. Exempel på 

hur analysen gick till redovisas i Tabell 1. Slutligen resulterade analysen i två 

kategorier och fem subkategorier. 
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Tabell 1 - Analysprovess 

Utsaga - engelska Utsaga - översatt Kodad 

utsaga 

Subkategori Kategori 

“At times nurses 

judged women or the 

types of women they 

saw presenting by 

categorizing them as 

well as their problem.” 

“Ibland dömde 

sjuksköterskor kvinnor 

eller den typ av kvinnor 

som de såg genom att 

kategorisera dem likväl 

som deras problem.”   

Förutfattade 

meningar 

Sjuksköterskors 

fördomar 

Sjuksköterskans 

professionella 

förhållningssätt 

“In this study the 

nurses struggled to 

understand what their 

role was in responding 

to women who 

presented because of 

domestic violence” 

“I denna studie kämpade 

sjuksköterskorna med att 

förstå vad deras roll var i 

att möta kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära 

relationer.” 

Otydlig 

arbetsroll 

Bristande rutiner Sjuksköterskans 

osäkerhet i 

yrkesrollen och på 

arbetsplatsen 

4.6 Forskningsetiska aspekter 

Samtliga artiklar som valdes ut till det slutgiltiga urvalet hade granskats av etisk 

kommitté. I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) har egna åsikter inte styrt 

urvalet av artiklar där, alla artiklar som besvarade syftet är redovisade i 

artikelmatrisen (Bilaga IV). Författarna har tagit del av Forsberg och Wengströms 

riktlinjer kring fusk och plagiat, och är medvetna om att detta är otillförlitligt i 

forskning.  

5 Resultat 

Analysen resulterade i två kategorier och fem subkategorier. Kategorierna som 

skapades var “Sjuksköterskans osäkerhet i yrkesrollen och på arbetsplatsen” och 

“Sjuksköterskans professionella förhållningssätt” vilka redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2 - Kategorier och subkategorier 

Subkategori Kategori 

Sjuksköterskans emotionella engagemang Sjuksköterskans professionella 

förhållningssätt Sjuksköterskans fördomar 

Bristande teamarbete Sjuksköterskans osäkerhet i yrkesrollen 

och på arbetsplatsen Bristande rutiner 

Bristande kunskap 
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5.1 Sjuksköterskans osäkerhet i yrkesrollen och på arbetsplatsen 

5.1.1 Bristande teamarbete 

Vikten av ett välfungerande teamarbete poängteras av sjuksköterskor. Utformning 

av ett system för samordning på och utanför sjukhus ses som nödvändigt vid 

bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. När teamarbetet brister 

upplever sjuksköterskor att deras kompetens påverkas och flertalet sjuksköterskor 

påpekade bristen på kommunikation mellan professioner och myndigheter som en 

starkt bidragande faktor (Inoue, Uza, Shinjo & Akamine, 2016; Sprague, Hatcher, 

Woollett & Black, 2017; Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). 

Sjuksköterskor känner sig hjälplösa och upplever en brist på inflytande vilket 

påverkar sjuksköterskors förmåga att ta egna beslut kring hur de ska bemöta 

våldsutsatta kvinnor (Guruge, 2012; Tower, Rowe & Wallis, 2012). När 

sjukvårdsteamet brister i sin kommunikation upplever sjuksköterskor en maktlöshet, 

och att deras kompetens inte räcker till (Al-Natour et al., 2016; Tower et al., 2012). 

En känsla av att vara otillräcklig leder till att sjuksköterskors vanligaste åtgärd är att 

hänvisa våldsutsatta kvinnor till andra professioner på grund av att de tror att de är 

mer förberedda (Inoue et al., 2016; Sprauge et al., 2017; Sundborg et al, 2012; 

Tower et al., 2012). 

5.1.2 Bristande rutiner 

Det finns inte tydligt beskrivet vad en sjuksköterska har för roll i bemötandet av 

våldsutsatta kvinnor. Denna otydlighet gör att sjuksköterskor beskriver en osäkerhet 

kring deras arbetsuppgifter, vilket påverkar deras kompetens (Al-Natour et al., 

2016; Goldblatt, 2009; Guruge, 2012; Tower et al., 2012). En del sjuksköterskor 

beskriver att rådgivning, konsultering och emotionellt stöd ingår i deras 

arbetsuppgifter medan andra endast inkluderar den medicinska delen av vården (Al-

Natour et al., 2016; Guruge, 2012). Flertalet sjuksköterskor är medvetna om att de 

har en stor roll i patientens säkerhet genom hänvisning till andra myndigheter eller 

insamling av bevismaterial ur ett medicinskt perspektiv (Guruge, 2012; Inoue et al., 

2016). Sjuksköterskor beskriver att bristen på riktlinjer för att bemöta kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer hämmar sjuksköterskor i deras arbete och får dem 

att känna sig osäkra (Guruge, 2012; Sundborg et al., 2012). Brist på avskildhet för 
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privata konversationer och begränsad tid kan leda till att sjuksköterskor inte frågar 

kvinnor om våldet (Guruge, 2012; Tower et al., 2012). I flertalet fall fanns riktlinjer 

på enheterna men sjuksköterskorna var inte medvetna om att de fanns (Al-Natour et 

al., 2016; Robinson, 2010; Sprague et al., 2017; Sundborg et al., 2012).  

5.1.3 Bristande kunskap 

Brist på kunskap om de symtom och problem som är karaktäristiska för kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer är tydligt märkbar i den här studiens resultat (Al-

Natour et al., 2016; Goldblatt, 2009; Guruge, 2012; Inoue et al., 2016; Robinson, 

2010; Sprague et al., 2017; Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012; Van der Wath, 

Van Wyk & Van Rensburg, 2013). Symtom utan uppenbar orsak såsom depression 

eller kronisk smärta ger inte sjuksköterskan lika stor misstanke om våld som fysiska 

skador eller blåmärken gör, vilket kan tyda på brist på kunskap (Sundborg et al., 

2012; Tower et al., 2012). Denna brist på kunskap kan leda till att fokus hamnar på 

de fysiska symtom som uppkommer eller till en brist i identifieringen av 

våldsutsatta kvinnor (Guruge, 2012; Inoue et al., 2016; Sundborg et al., 2012; 

Tower et al., 2012). Orsaker till otillräcklig kunskap är bristande erfarenhet, 

avsaknad av utbildning eller brist på vidareutbildningsmöjligheter (Inoue et al., 

2016; Sundborg et al., 2012). När sjuksköterskor känner sig tillräckligt kompetenta 

är de mer benägna att fråga de våldsutsatta kvinnorna om våldet (Al-Natour et al., 

2016; Guruge, 2012; Sundborg et al., 2012). Sjuksköterskor är i stort behov av 

utbildning för att kunna vårda kvinnor utsatta för våld i nära relationer på ett 

lämpligt sätt (Al-Natour et al., 2016; Goldblatt, 2009; Guruge, 2012; Inoue et al., 

2016; Robinson, 2010; Sprague et al., 2017; Sundborg et al., 2012; Tower et al., 

2012; Van der Wath et al., 2013).  

5.2 Sjuksköterskans professionella förhållningssätt 

5.2.1 Sjuksköterskans emotionella engagemang 

Att bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer kan innebära att en mängd 

olika känslor uppstår hos sjuksköterskan som påverkar både deras kompetens och 

agerande. Sjuksköterskan identifierar sig med de våldsutsatta kvinnorna vilket visar 

sig som både ilska gentemot förövaren och medkänsla gentemot patienten 
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(Goldblatt, 2009; Van der Wath et al., 2013). När våldsutsatta kvinnor väljer att 

stanna kvar i relationen uppkommer negativa känslor hos sjuksköterskan såsom 

nedstämdhet, frustration eller ilska. Dessa negativa känslor kan bidra till att 

sjuksköterskor i nästa möte väljer att inte fråga patienter om våld i nära relationer, 

och därmed brister i deras kompetens (Al-Natour et al., 2016; Robinson, 2010; 

Sundborg et al., 2012; Van der Wath et al., 2013). Flertalet sjuksköterskor upplever 

dessa negativa känslor som oprofessionellt i deras yrkesroll (Goldblatt, 2009; 

Sundborg et al., 2012). Trots en upplevelse av negativa, svårhanterliga känslor 

beskriver sjuksköterskor att ett personligt engagemang behöver finnas för att på 

bästa sätt bemöta de våldsutsatta kvinnorna (Sprague et al., 2017; Tower et al., 

2012; Van der Wath et al., 2013). Om den våldsutsatta kvinnan får den hjälp som 

behövs skänker detta hopp till sjuksköterskan och gör att hen kan hantera den 

känslomässiga påverkan som hen utsätts för. Hopp tillsammans med en känsla av 

ansvar för patientens hälsa hjälper sjuksköterskor att upprätthålla sin kompetens 

trots känslomässiga påfrestningar (Goldblatt, 2009; Sprauge et al,. 2017). Det 

personliga engagemanget kan dock bli för stort och påverka sjuksköterskans 

kompetens och yrkesroll negativt (Guruge, 2012; Goldblatt, 2009). 

Sjuksköterskorna försöker att skydda sig själva från jobbiga känslor genom 

avskildhet eller att inta ett opersonligt förhållningssätt gentemot våldsutsatta 

kvinnor (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; Tower et al., 2012; Van der Wath et al., 

2013). Genom att endast fokusera på den medicinska delen av vårdandet så förklarar 

sjuksköterskorna att de skyddar sig själva från ångest och hjälplöshet (Goldblatt, 

2009; Guruge, 2012). Sjuksköterskor är medvetna om kvinnors få valmöjligheter för 

hjälp och stöd, vilket gör att de känner sig skyldiga att identifiera de våldsutsatta 

kvinnorna. Denna känsla av pliktskyldighet kan påverka sjuksköterskan att fråga om 

våld i nära relationer (Sprague et al.,2017; Tower et al., 2012). 

5.2.2 Sjuksköterskans fördomar 

De fördomar som finns hos sjuksköterskor kan komma att påverka hens kompetens i 

bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Flertalet sjuksköterskor 

upplever svårigheter att avstå från att dela med sig av sina egna åsikter till den 

våldsutsatta kvinnan (Goldblatt, 2009; Sundborg et al., 2012). Sjuksköterskan är 

utbildad att vårda sina patienter fördomsfritt, men kan i vissa fall ge efter för sina 
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förutfattade meningar genom att kategorisera kvinnor och deras problematik 

(Goldblatt, 2009; Tower et al., 2012). Sjuksköterskor medger att det är 

oprofessionellt att låta sig påverkas av sina egna fördomar (Goldblatt, 2009; 

Sundborg et al., 2012). Fördomar hos sjuksköterskor om våldsutsatta kvinnor kan 

leda till att identifieringen av våldet uteblir (Robinson, 2010; Sundborg et al., 2012). 

I andra kulturer skiljer sig bilden på sjuksköterskans roll och sättet att se på våld i 

nära relationer från den svenska kulturen. Sjuksköterskans handlingar påverkas av 

de kulturella åsikter som finns i landet. I länder där sjuksköterskan upplever en 

mansdominans kan det ses som en potentiellt hindrande faktor för sjuksköterskor att 

våga prata om våld i nära relationer (Al-Natour et al., 2016; Guruge, 2012; Sprague 

et al., 2017).  

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussionen 

Litteraturstudien inspirerades av Forsberg och Wengström, (2013). Provsökningarna 

som gjordes låg till grund för den slutgiltiga artikelsökningen. Genom att göra 

provsökningar fick sökorden fler synonymer som var relevanta för litteraturstudiens 

syfte. En användning av ämnesord ökar relevansen på sökträffarna, däremot kan det 

vara en nackdel då det kan ta lång tid innan ett ämnesord är etablerat inom ett 

forskningsområde (Karlsson, 2012). Vid sökningarna återfanns flertalet abstrakt 

som ansågs intressanta men som valdes bort på grund av kostnad, detta kan ha 

medfört att relevanta artiklar inte kunde inkluderas i urvalet. 

 

Under arbetets gång har syftet formulerats om, vilket har gjort att relevanta ord i det 

slutgiltiga syftet inte fanns med under sökningen. Ett exempel på detta är ordet 

faktorer som finns med i syftet, däremot inte i sökningen. Dock anser författarna att 

artiklarna är relevanta för att besvara syftet.  
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Alla artiklar som ingick i urvalet hade blivit etiskt godkända av respektive etiska 

kommitté, vilket kan ses som en styrka då våld i nära relationer är ett känsligt ämne. 

I denna litteraturstudie inkluderades endast artiklar som belyste våld i nära 

relationer gentemot vuxna kvinnor över 18 år. Flertalet artiklar berörde gravida 

kvinnor vilket författarna ansåg låg utanför grundutbildade sjuksköterskors roll. 

Dessa artiklar exkluderades med anledning av att gravida kvinnor för det mesta 

möter en barnmorska. En aspekt som är viktigt att reflektera över är att gravida 

kvinnor inte enbart möter barnmorskor, utan kan även möta grundutbildade 

sjuksköterskor. Detta kan ha påverkat att relevanta artiklar inte inkluderats i urvalet. 

Fokus i denna litteraturstudie låg på det fysiska våldet mot kvinnor i nära relationer. 

I efterhand har författarna reflekterat över att de inte kan garantera att det är enbart 

fysiskt våld som har berörts i artiklarna.  

 

Artiklarna som inkluderades i urvalet var från åtta länder, vilket kan ha en påverkan 

på resultatet. Det finns kulturella skillnader och synen på våld i nära relationer ser 

olika ut i länderna. Sjuksköterskorna har varit yrkesverksamma i olika kontexter 

som till exempel på akutmottagningar eller i hemsjukvård. Det var ett medvetet val 

att inkludera artiklar från olika länder och kontexter för att få ett bredare perspektiv 

på sjuksköterskans kompetens. Det är dock viktigt att påpeka att både utbildning 

och arbete för en sjuksköterska kan se olika ut i olika länder. Det kan därmed vara 

svårt att jämföra sjuksköterskors roll och befogenhet. Författarna upplever att 

generaliseringen av resultatet är lämpligt globalt då merparten av artiklarna lyfter 

liknande faktorer. I artiklarna fanns både kvinnliga och manliga sjuksköterskor 

vilket anses som en styrka då det ger ett bredare resultat. Endast artiklar publicerade 

mellan 2008 till 2018 inkluderades i urvalet. Begränsningar i artiklarnas 

publiceringsår gjordes på grund av att ha så relevant resultat som möjligt. Många 

artiklar kring ämnet våld i nära relationer var publicerade innan 2008, vilket 

upplevdes som en brist, då flera av dem upplevdes vara relevanta för syftet. Dock 

valde författarna att bortse från detta då de strävade efter att ha så aktuell forskning i 

urvalet som möjligt. I urvalet fanns både kvalitativa och kvantitativa artiklar vilket 

Forsberg och Wengström (2013) ser som gynnsamt för ett nyanserat resultat. 
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Sammantaget anser författarna att begränsningarna som gjordes var relevanta för att 

kunna besvara litteraturstudiens syfte. 

 

Under sökningen i CINAHL har författarna inte läst samtliga titlar, vilket kan 

medfört att relevanta artiklar inte inkluderats. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) är det en styrka att båda författarna har läst samtliga artiklar i fulltext för att 

den enskilde författarens förförståelse inte skulle speglas i arbetet. 

Granskningsmallen som användes för kvalitetsgranskning av artiklar var Carlsson 

och Eimans (2003). Granskningsmallarna modifierades då en av frågorna var 

irrelevant till litteraturstudiens syfte vilket kan ha påverkat kvalitetsgranskningen. 

Alla inkluderade artiklar erhöll en procentsats över 60 % vilket kan anses som en 

styrka för den här litteraturstudien. Enligt Forsberg och Wengström ska 

analysprocessen gå från utsagor, kodade utsagor, kategorier till teman. Författarna 

till denna litteraturstudie valde med stöd från Danielsson (2012) att lägga till 

subkategorier mellan kodade utsagor och kategorier, vilket kan ha påverkat 

analysprocessen till det positiva. Anledningen till att subkategorier lades till var för 

att på ett mer naturligt sätt kunna skapa kategorier. Subkategorier är grupper av 

koder som hör ihop och gör det enklare att skapa kategorier (Danielsson, 2012). 

Utsagor som plockades ut ur artiklarna var skrivna på engelska och översattes till 

svenska. Författarnas modersmål är svenska därmed kan översättningen av 

utsagorna vara något bristfällig.   

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa faktorer som påverkar 

sjuksköterskans kompetens i bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer. Resultatet medförde kategorierna “Sjuksköterskans osäkerhet i 

yrkesrollen och på arbetsplatsen” och ”Sjuksköterskans professionella 

förhållningssätt “. Författarna har valt att diskutera de mest utmärkande delarna av 

resultatet.  
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Det huvudsakliga resultatet visar att sjuksköterskor upplever att de känner sig 

oförberedda i att bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

Litteraturstudies resultat påpekar en tydlig brist på teamarbete, kunskap och 

riktlinjer på de arbetsplatser som sjuksköterskor arbetar på. Dock beskriver Benner 

(1993) att en sjuksköterska i stadiet expert inte blint ska förlita sig på riktlinjer eller 

regler utan med egen förmåga kunna hantera situationer. Vidare skriver Benner att 

alla yrkesverksamma sjuksköterskor inte når stadie expert. Det är beskrivet i 

sjuksköterskans etiska koder (Svensk sjuksköterskeförening, 2012), sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) och hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att sjuksköterskor har ett eget ansvar att utarbeta 

tydliga riktlinjer för god omvårdnad. Resultatet betonar att det i många fall finns 

riktlinjer på de enheter som sjuksköterskor jobbar på, men sjuksköterskor är inte 

medvetna om att de finns. Tidigare forskning visar att välutformade riktlinjer och 

adekvat utbildning gör att sjuksköterskor vågar fråga kvinnor om våld i nära 

relationer (Sundborg et al., 2017). Resultatet hävdar att en brist på utbildning, 

riktlinjer, erfarenhet eller en kombination av dessa kan påverka kompetensen hos en 

sjuksköterska. Det kan finnas svårigheter för en sjuksköterska att utvecklas i sin 

kompetens när denne inte ges de rätta förutsättningarna som exempelvis tydliga 

riktlinjer eller utbildningsmöjligheter. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det viktigt 

att verksamheten på bästa möjliga sätt ska främja goda kontakter mellan 

sjuksköterskor och, i detta fall, våldsutsatta kvinnor. Detta innebär bland annat att 

patientens säkerhet, trygghet och kontinuitet ska säkerställas och vid behov erbjudas 

en fast vårdkontakt. (SFS, 1982:763). 

 

En annan del av resultatet visar att sjuksköterskor upplever en osäkerhet i deras 

yrkesroll och på arbetsplatsen. Denna osäkerhet kan ha en påverkan på 

sjuksköterskors kompetens i bemötandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Tidigare forskning från Sverige visar att sjuksköterskor som varit yrkesverksamma i 

mer än 20 år upplever i större utsträckning sin kompetens som hög, jämfört med de 

som nyligen tagit examen (Karlstedt, Wadensten, Fagerberg & Pöder, 2015). 

Författarna tolkar detta som att de som varit yrkesverksamma längre också känner 

sig mer säkra i sin yrkesroll. Däremot hävdar Benner (1993) att det inte endast är 
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antal yrkesverksamma år som ger sjuksköterskan erfarenhet, utan även 

handlingsberedskapen i olika situationer. En sjuksköterska i stadie expert som möter 

nya och ovana situationer kan gå ned så långt som till stadie novis. Dock skriver 

Benner att en sjuksköterska i stadiet expert ska lita på sin egen förmåga i nya 

situationer, det krävs mycket för att få en sjuksköterska på detta stadium ur balans.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att det uppstår blandade känslor hos en 

sjuksköterska i bemötandet av kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 

De upplever negativa känslor som till exempel frustration då de inte kan förstå 

kvinnornas val att stanna kvar i relationen, att ha dessa känslor anser flertalet 

sjuksköterskor som oprofessionellt. Vidare beskrivs det i resultatet att negativa 

känslor gör att sjuksköterskor får ett opersonligt förhållningssätt och isolerar sig 

känslomässigt, vilket sjuksköterskor upplever påverka deras kompetens negativt. 

Sjuksköterskor är enligt Santamäki-Fischer och Dalhqvist (2014) människor med 

känsloliv som alla andra och när sjuksköterskor möter de våldsutsatta kvinnorna kan 

de känna sig överväldigade och vill fly från mötet. Dahlberg och Segesten (2010) 

poängterar att det är sjuksköterskans plikt att svara an till patienten och har ett 

ansvar i interaktionen mellan dem. När sjuksköterskan bemöter den våldsutsatta 

kvinnan kan hen identifiera sig med kvinnan. Om sjuksköterskan tillåter sig själv att 

vara sårbar utsätter hen sig för svårhanterliga känslor (Santamäki-Fischer & 

Dahlqvist, 2014). Tidigare forskning konstaterar att en av faktorerna till att 

sjuksköterskor inte frågar kvinnor om våld är rädslan för att inte kunna hantera de 

svar de kommer att få tillbaka (Häggblom et al., 2005). Såväl Sundborg et al. (2017) 

som Grände et al. (2014) belyser att det finns andra faktorer som påverkar 

sjuksköterskor att inte fråga kvinnor om våld i nära relationer som till exempel en 

rädsla för att kränka eller fördomar hos sjuksköterskan. Författarna likväl som 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) anser dock att det är viktigt att en 

sjuksköterska ska visa medlidande.  

 

Författarna kan ha förståelse för sjuksköterskors problematik i att möta våldsutsatta 

kvinnor då det är ett känsligt ämne och vid arbete i svårhanterliga och känslosamma 
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situationer behövs stöd för att kunna hantera bemötandet av våldsutsatta kvinnor. 

Behov av stöd från medarbetare poängterar Grover, Porter och Morphet (2017) där 

ett gott teamarbete resulterar i en ökad problemlösningsförmåga hos sjuksköterskan. 

Vidare skriver Grover et al. att genom ett välfungerande teamarbete stötta varandra 

gör att sjuksköterskan känner sig mer självsäker i vårdandet. Vid ett bristande 

teamarbete kan en minskad arbetsmoral och en minskad patientsäkerhet förekomma. 

I resultatet till denna litteraturstudie betonas vikten av ett välfungerande teamarbete 

och vad som kan vara faktorer till ett bristande teamarbete. Författarna upplever att 

teamarbete är viktigt för att kunna stödja varandra i form av till exempel att 

ventilera i slutet av arbetsdagen. Vikten av att ventilera belyser även Ekedahl & 

Wengström (2012) som beskriver att stöd från teamet kan ge sjuksköterskor 

möjlighet till att bearbeta tankar och känslor som uppkommit vid olika möten. 

Lindberg (2015) skriver att teamarbete inte bara behöver innebära att teamet tar 

tillvara på varandras kompetenser, utan också att de möts på ett relationellt och 

existentiellt plan. En sjuksköterska ska samordna teamet utifrån patientens behov 

vilket Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver. I resultatet beskrivs bristen på 

kommunikation mellan kollegor vara en stark bidragande faktor till att deras 

kompetens påverkas negativt. Resultatet i denna litteraturstudie lyfter fram att en 

känsla av att vara otillräcklig. Det här kan leda till att sjuksköterskors vanligaste 

åtgärd är att hänvisa våldsutsatta kvinnor till andra professioner, på grund av att de 

tror att de är mer för förberedda. Trots en strävan för att sjuksköterskor ska få 

auktoritet och självständighet som är likvärdigt hens ansvarsområde, kommer 

sjuksköterskor även i framtiden behöva kompetens i att organisera och behärska sin 

egen yrkesroll (Benner, 1993). 

 

Enligt resultatet i denna litteraturstudie skiljer sig bilden på sjuksköterskans roll och 

sättet att se på våld i nära relationer mellan länderna som sjuksköterskorna är 

yrkesverksamma i. Sjuksköterskans handlingar kan påverkas av de kulturella 

uppfattningar som kan finnas i landet. I länder där sjuksköterskan upplever en 

mansdominans kan det enligt resultatet ses som en potentiellt hindrande faktor för 

sjuksköterskor att våga prata om våld i nära relationer. Annan forskning beskriver 

att det inom vissa kulturer råder sociala normer relaterade till kön eller acceptans av 
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våld i nära relationer vilket kan påverka mörkertalet av våldsutsatta kvinnor (Clark 

et al., 2018). Dessa normer kan även beskrivas som att alla i samhället är tilldelad en 

viss roll, även sjuksköterskor. Samhällets normer uppmuntrar sjuksköterskor att 

tysta ned sina egna värderingar och önskningar, vilket påverkar deras kompetens i 

bemötandet av kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer (Hanssen, 2007). 

En sjuksköterska i stadiet expert kan handla utifrån sin intuition i de situationer hen 

möter (Benner, 1993). Författarna reflekterar över att en sjuksköterska som handlar 

utifrån detta kan påverkas av olika omständigheter. En av de omständigheterna kan 

vara de kulturella uppfattningar som sjuksköterskan har. Vidare tänker författarna 

att det kan finnas svårigheter att arbeta professionellt i sitt yrke, när sjuksköterskan 

är starkt styrd av samhällets värderingar. Både under och efter 

sjuksköterskeutbildningen beskriver Dreher och MacNaughton (2002) att 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter får lära sig teorier och tillämpningar, 

baserade utifrån en kontext i västvärlden. Samtidigt som att kraven på en 

sjuksköterska ska vara kulturellt kompetent ökar. Sjuksköterskor är i behov av 

tvärkulturella teorier för att öka sin kulturella kompetens (Dreher & MacNaughton, 

2002). Tvärkulturella utbildningar i form av workshops har visats vara en effektiv 

inlärningsmetod för sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor. Majoriteten av 

sjuksköterskor som deltagit i tvärkulturella utbildningar upplever att utbildningen 

varit till stor hjälp för att öka deras kulturella kompetens (Elminowski, 2015).  

Benner (1993) beskriver att en sjuksköterska som befinner sig i stadiet avancerad 

nybörjare kan anpassa och omprioritera sina mål och prioriteringar. Dahlberg och 

Segesten (2010) lyfter fram att det i den professionella vårdrelationen inte bör finnas 

ett spelrum för sjuksköterskans förförståelse. 

Sammanfattningsvis kan författarna utifrån resultatet av denna litteraturstudie se att 

sjuksköterskor behöver öka sin kompetens inom flera olika områden för att kunna 

känna sig förberedda i att bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. För 

att kunna göra detta krävs det att sjuksköterskor ökar sin medvetenhet om de 

faktorer som påverkar kompetensen, samt ges de rätta förutsättningarna som 

exempelvis utbildningsmöjligheter från hälso- och sjukvården. 
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7 Kliniska implikationer 

Resultatet i denna litteraturstudie kan ha betydelse för sjuksköterskor som arbetar i 

alla kontexter där de kan komma i kontakt med kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer. Människor som arbetar inom ledningen för hälso- och sjukvården 

kan komma ha användning av resultaten för att kunna stödja sjuksköterskor på bästa 

möjliga sätt. Tydliga riktlinjer bör finnas och vara densamma för all personal inom 

hälso- och sjukvården vilket kan leda till en ökad identifikation av våldsutsatta 

kvinnor. 

8 Slutsats 

Denna litteraturstudie har sammanställt tidigare forskning, därav har ingen ny 

kunskap till ämnet tagits fram. Resultatet kan däremot ge en ny synvinkel på 

problematiken runt sjuksköterskans kompetens om våld i nära relationer. Våld i nära 

relationer är ett av våra stora folkhälsoproblem, och enligt denna litteraturstudie 

känner sig sjuksköterskor oförberedda i att bemöta de kvinnor som utsätts för det. 

Det finns olika faktorer som kan påverka sjuksköterskans kompetens i bemötandet. 

Många sjuksköterskor påpekar bristen på kunskap och utbildning inom ämnet, vilket 

gör att författarna av denna litteraturstudie anser att det borde vara högt prioriterat 

av ledning inom hälso- och sjukvården. Dock är det viktigt att poängtera att 

sjuksköterskan även har ett eget ansvar i att utveckla sin kompetens genom att 

exempelvis hålla sig uppdaterad inom sitt arbetsområde. Författarna anser det som 

anmärkningsvärt att kunskapen hos sjuksköterskor kring våld i nära relationer är 

bristfällig. I sjuksköterskans etiska koder står det beskrivet att sjuksköterskan ska 

främja insatser som i positiv riktning påverkar sårbara befolkningsgruppers sociala 

behov och hälsa. För att kunna följa de etiska koderna väl krävs mer forskning om 

de faktorer som påverkar sjuksköterskans kompetens i bemötande av kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer. Författarna själva har fått en ökad förståelse för problemet 

och tar med sig kunskapen in i deras framtida roll som sjuksköterskor.  
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Guruge, S. 

 

2012 

 

Sri Lanka  

Grad II – 70 % Att undersöka hur singalesiska 

sjuksköterskor uppfattar sin 

roll i vården för kvinnor som 

utsatts för våld i nära 

relationer. 

Kvalitativ design där 30 sjuksköterskor från diverse kliniska 

och geografiska platser i Sri Lanka deltog. De 

ostrukturerade intervjuerna bandspelades och vara i cirka en 

timme. Data analyserades genom en tematisk analys och 

analysen kontrollerades av andra.  

Ett brådskande behov hos hälso- och 

sjukvården att svara an på 

sjuksköterskors utbildnings- och 

övningsbehov och hjälpa dem fungera 

autonomt i det multidisciplinära 

teamen vid vård av kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer. 



 

 

Titel /Författare /År /Land Kvalitet Syfte Metod Slutsats 

Development of a clinical nurse recognition scale for 

female intimate partner violence patients. 

 

Inoue, M., Uza, M., Shinjo, M., & Akamine, I.  

 

2016 

 

Japan 

Grad II - 70 % Att utveckla en skala som kan 

användas av sjuksköterskor 

för att identifiera kvinnliga 

patienter som utsatts för våld i 

nära relationer, samt studera 

giltigheten och pålitligheten 

av skalan. 

Kvantitativ design där självadministrerade enkäter 

skickades ut till sammanlagt 2750 sjuksköterskor. 1855 

enkäter ingick i den slutgiltiga analysen som gjordes med 

hjälp av SPSS. Pearson´s korrelationstest användes.  

Resultaten visar en brist av kunskap, 

erfarenhet samt identifiering av våld i 

nära relationer-patienter.  

Myths and stereotypes: How registered nurses screen 

for intimate partner violence. 

 

Robinson, R. 

 

2009 

 

USA 

Grad III – 60 

% 

Att undersöka rollen för en 

sjuksköterska vid en 

akutmottagning, och hur den 

förhåller sig till våld i nära 

relationer. 

Kvalitativ fenomenologisk design där totalt 13 stycken 

sjuksköterskor ingick i urvalet. De strukturerade 

intervjuerna analyserades med Colaizzi. Data kodades och 

samlades ihop till fyra teman.  

Stereotypiska fördomar och myter om 

våld i nära relationer påverkade 

sjuksköterskornas val i att fråga om 

våld i nära relationer. De flesta 

sjuksköterskor frågade inte om våld 

och tyckte inte att detta var 

nödvändigt. Många deltagare var 

omedvetna om policys kring våld. 

How nurses in Johannesburg address intimate partner 

violence in female patientes: Understanding IPV 

responses in low-and middle-income country health 

systems 

 

Sprague, C., Hatcher, A. M., Woollett, N., & Black, V. 

 

2015 

 

Sydafrika 

Grad II - 70 % Att förstå hur och varför 

sjuksköterskor reagerar på 

våld i nära relationer. 

Kvalitativ deskriptiv design där fem olika enheter valdes ut 

ändamålsenligt. Sammanlagt var det 25 sjuksköterskor som 

deltog i semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Data kodades och sedan skapades 

teman utifrån dessa koder 

Deltagarna saknade nödvändig 

policyguidning, riktlinjer och 

utbildning inom ämnet. Alla 25 

deltagare uttryckte en önskan om 

utbildning för att kunna agera på rätt 

sätt. 



 

 

Titel /Författare /År /Land Kvalitet Syfte Metod Slutsats 

Nurses preparedness to care for women exposed to 

Intimate Partner Violence: a quantitative study in 

primary health care 

  

Sundborg, E. M., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., & 

Törnkvist, L.   

 

2012 

 

Sverige 

Grad 1 – 80 % Att undersöka sjuksköterskors 

beredskap i att möta kvinnor 

som blivit utsatta för våld i 

nära relationer. 

Kvantitativ design där 40 randomiserat utvalda 

hälsocentraler blev tillfrågade. En hälsocentral valde att inte 

vara med, 39 stycken återstod. Svarsfrekvensen på 

enkäterna var på 69,3%. Data analyserades med hjälp av 

STATA 9.0. Ett Pearson´s Chi-sqaure test användes för att 

testa den statistiska signifikanta av resultatet.  

Majoriteten av sjuksköterskorna 

(86%) kände sig oförberedda i att 

vårda kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer. Endast hälften 

av deltagarna frågade alltid kvinnor 

om våld. Det var svårt att veta hur 

man skulle ställa frågorna. 

Reconceptualising health and health care for women 

affected by domestic violence. 

 

Tower, M., Rowe, J., & Wallis, M. 

 

2012 

 

Australien 

Grad III – 60 

% 

Att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

kvinnor som blivit utsatta för 

våld. 

Kvalitativ design med ett ändamålsenligt urval. Tolv 

sjuksköterskor från två oliks sjukhus deltog. Alla deltagande 

hade minst 5 års yrkeserfarenhet och gjorde två intervjuer 

var. De strukturerade intervjuerna analyserades av 

berättande analytiska tekniker.  

Deltagarna var osäkra på deras roll i 

att ge vård till våldsutsatta kvinnor. 

De uttryckte även att de inte fått 

relevant utbildning för att ställa de 

rätta frågorna. Många av deltagarna 

skickade kvinnorna vidare till andra 

professioner. 

Emergency nurse’s experiences of caring for survivors 

of intimate partner violence. 

 

Van der Wath, A., Van Wyk, N., & Van Rensburg, E. 

J. 

 

2013 

 

Sydafrika 

Grad II – 70 %  Att undersöka 

akutsjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter utsatta för våld i nära 

relationer. 

Kvalitativ fenomenologisk design. Elva sjuksköterskor på 

två olika akutmottagningar deltog och blev ändamålsenligt 

utvalda för att kunna besvara syftet. De ostrukturerade 

intervjuerna analyserades med en deskriptiv 

fenomenologisk analysmetod. Data delades upp i 

meningsenheter.  

Flera av deltagarna berättade att de 

kände sig maktlösa i mötet med dessa 

patienter.  

 


