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ABSTRACT: 
Intimate partner violence is the most common health issue for women between 
the ages of fifteen to sixty-four in Sweden as well as the majority of European 
countries according to the United Nations. Aim – The aim of the study was to 
illuminate nurses’ experiences when caring for women exposed to intimate 
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more educated in intimate partner violence. Nurses’ were challenged by their 
own prejudices and feelings while meeting victims of intimate partner 
violence. Conclusion – Support and encouragement from authorities within 
the organization along with education and time for reflection could furnish 
nurses’ with the confidence required to provide adequate care for abused 
women.      
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1. INLEDNING 

Våld mot kvinnor är i Sverige ett samhällsproblem som utvecklats till ett 

folkhälsoproblem. Mäns våld mot kvinnor är lika vanligt förekommande i de flesta andra 

europeiska länder. Fenomenet ”våld mot kvinnor i nära relation” ses numera som den 

absolut största hälsorisken för kvinnor mellan 15-64 år (Förenta Nationerna, FN 2004). 

Enligt Tower (2007) vågar allt fler kvinnor söka sig till hälso- och sjukvården för vård 

tack vare att ämnet har uppmärksammats mycket i media. Socialstyrelsen (2009) 

rapporterar dock att kvinnors behov av stöd och skydd inte tillgodoses av hälso- och 

sjukvårdspersonal när de söker vård för sina skador. Enligt Tower (2007) tycks 

sjuksköterskor vara ointresserade av våldsutsatta kvinnors situation. De reagerar ofta 

opassande genom att antingen ignorera orsaken till besöket eller genom att öppet 

ifrågasätta kvinnors upplevelser.  

 

Som blivande sjuksköterskor är vi mycket intresserade av vad dessa svårigheter hos 

sjuksköterskor kan bero på samt hur sjuksköterskor upplever omhändertagandet av 

våldsutsatta kvinnor.   

 

2. BAKGRUND  

2.1. Våld i nära relation  

Enligt FN (2004) avser begreppet kvinnomisshandel varje könsrelaterad våldshandling 

som resulterar i fysisk, psykisk eller sexuell skada för kvinnor. Kvinnomisshandel 

innefattar även hot om våld, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker 

offentligt eller privat.   

  

Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem som förekommer i alla länder, 

samhällsklasser och religioner. Kvinnor i alla åldrar kan drabbas och våldet utövas ofta 

av en man som har eller har haft en relation till kvinnan (WHO, 2005). Våld mot kvinnor 

ses som en pandemi och runt om i världen leder våld i nära relation till att mer än tre 

miljoner kvinnor dör varje år. Även ur ett globalt perspektiv har majoriteten av de män 
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som brukar våld mot kvinnor en relation till den utsatta kvinnan (FN, 2004). Utöver 

fysiska skador lider våldsutsatta kvinnor ofta av oro, trötthet, depression, sömn- och 

ätstörningar, kronisk smärta och andra åkommor (Power, 2004). I Sverige rapporterades 

ca 30 000 fall av våld mot kvinnor i åldrarna 15-64 år under år 2009. Det är en ökning 

med 31 % från åren 2000-2007. Av svenska kvinnor mellan 15- 64 år uppger sig 46 % ha 

erfarenhet av våld, vilket innefattar allt fysiskt, psykiskt, verbalt eller sexuellt våld 

(Brottsförebyggande rådet, 2009). Enligt en studie av Pakiser, Lenaghan och Muelleman 

(1998) är akutmottagningen den tredje största resursen, efter polis och anhöriga, dit 

våldsutsatta kvinnor söker sig när de behöver hjälp och stöd. Av deltagarna i studien 

uppgav 22 % att de i första hand beger sig till akutmottagningen för hjälp eller vård av 

sina skador.  

 

Enligt Nordborg (2008) är det vanligt att man redan i början i ett förhållande skapar sig 

stereotypa roller för vad som är kvinnligt respektive manligt enligt samhällets normer. FN 

(2004) erkänner i Kvinnokonventionen att våld mot kvinnor grundas i det historiskt sett 

ojämlika förhållandet mellan män och kvinnor. Genom detta tvingas kvinnor in i en 

underordnad ställning gentemot män. 

 

Trots att mäns våld mot kvinnor ses som något avskyvärt som strider mot alla 

humanistiska värderingar, är det i realiteten vanligt förekommande. Att kvinnor ofta är 

fysiskt svagare än män och att detta brukar anföras som skäl för gentlemannamässigt 

beteende hindrar inte vissa män från att bruka våld mot kvinnor de valt att dela sina liv 

med (Eliasson, 2003). Enligt FN (2004) har våld i hemmet länge setts som en privat 

angelägenhet där ingrepp endast gjorts om problemet blivit publikt eller störande för 

omgivningen. Det är först på senare år man aktivt agerat för att förhindra våld mot 

kvinnor. I Sverige har numera staten ansvar för de brott mot mänskliga rättigheter som 

sker, även inom hemmets fyra väggar. Eliasson (2003) menar att hemmet är den farligaste 

platsen för kvinnor där risken att utsättas för en våldsrelaterad handling av någon de 

känner är större än utomhus av en främling. Att som kvinna blir utsatt för våld i nära 

relation tolkas i vissa fall som något hon kunde ha undvikit – om hon bara uppfört sig 

rätt. På så sätt lyfts ansvaret över på kvinnor och deras omdöme.  
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2.2. Att leva i en relation där våld förekommer   

”Han slet tag i min högra arm och drog mig in i lägenheten. Jag skrek det värsta jag 

kunde, hoppades att någon skulle höra mig. Men klockan var inte ens tolv på dagen, de 

flesta i huset måste vara på jobbet. – Han slår ihjäl mig! skrek jag. Med benen försökte 

jag förhindra att han fick in mig i hallen. Han sparkade mig på låren, på smalbenen, på 

fötterna med sina tunga boots. Så slog han igen dörren med ett brak. Vi var ensamma. 

Hans ögon brann. Jag låg på hallgolvet. Min kjol hade åkt upp till midjan, knappen i 

kavajen hade slitits bort.” (Marklund, 2004 s. 174-175). 

 

Våldsamma relationer börjar ofta precis som många andra relationer med en passionerad 

förälskelse. Relationen kan sedan förändras i takt med att mannens krav och 

kontrollbehov ökar. Ofta börjar misshandel med psykiskt våld som kritiska och 

nedlåtande kommentarer (Kvinnofridslinjen, 2009). Att bli misshandlad av sin partner 

kan sätta djupa emotionella spår och vara mycket traumatiserande. Våld i hemmet kan 

dessutom leda till att våldsutsatta kvinnors känsla av trygghet rubbas och kvinnor kan 

uppleva våldet mer som ett förtroendebrott än som en kriminell handling (Björck & 

Heimer, 2008). Upprepat våld kan liknas vid att bli utsatt för hjärntvätt. Våldsamma män 

bryter ofta ner kvinnor psykiskt samtidigt som de brukar fysiskt våld. Detta genom att 

förklara för våldsutsatta kvinnor att de provocerar fram reaktioner (Eliasson, 2003). 

Nordborg (2008) menar att våldsutsatta kvinnor till slut kan se våldet som en normal 

händelse i vardagen.    

 

Att våldsutsatta kvinnor vill vara sina män till lags handlar till en början om att få män att 

sluta ta till våld och i ett senare skede för att överleva den våldsamma situation de 

ständigt befinner sig i. Våldsutsatta kvinnor känner ofta ett starkt hopp om att 

misshandeln ska upphöra, att förhållandet ska normaliseras och att deras män ska bli som 

de var innan våldet började (Nordborg, 2008). Enligt Kristoffersen och Breievne (2005) 

påverkar lidande sällan endast en del av människan. Lidande förknippas ofta med 

upplevelser av ensamhet, förtvivlan, skam och inre smärta. Tankar om sig själv och om 

andra påverkas ofta negativt av lidande, vilket i sin tur kan få konsekvenser för känslorna. 

Eriksson (1994) menar att samtidigt som människan lider känner hon även hopp. Hopp 
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om lusten och hopp om att finna en mening i lidandet och livet. Det som gör den lidande 

människan stark är vissheten att hon bortom oro och fruktan samtidigt kan uppleva lust 

och glädje i sitt lidande menar Eriksson. Enligt Kristoffersen och Breievne (2005) är 

känslan av hopp en viktig del i att överleva en krissituation och kan även leda till 

förbättrad livskvalitet. Hur människor väljer att tackla sina liv och hantera olika sorters 

livssituationer grundar sig ofta i känslan av att känna hopp om förbättring. 

 

Att män som brukar våld får dåligt samvete efter utövandet av våldet är inte ovanligt. De 

kan då göra allt i sin makt för att få våldsutsatta kvinnor att tro att händelsen bara var en 

engångsföreteelse. Att skylla på stressig arbetsmiljö, svartsjuka, eller att de känner sig 

bortglömda är vanliga ursäkter. Detta kan på sikt resultera i att våldsutsatta kvinnor får 

skuldkänslor gentemot sina män. Skuldkänslor kan uppstå i form av tankar om att de 

borde vetat bättre och funnits där som stöd istället för att provocera fram våld (Nordborg, 

2008). Detta styrks av Kvinnofridslinjen (2009) där det framkommer att våldsutsatta 

kvinnor kan skämmas och ta på sig skulden för misshandeln. Även Socialstyrelsen (2009) 

menar att våldsutsatta kvinnor ofta förnekar eller förringar situationen de befinner sig i på 

grund av skam. Det är således svårt för anhöriga och vänner att ingripa. 

 

Våldsutsatta kvinnor väljer ofta att isolera sig från omgivningen vilket kan resultera i att 

de blir mer och mer beroende av sina män. Detta kan ses som en negativ spiral som 

slutligen leder till att kvinnors självkänsla och värdighet raseras (Nordborg, 2008). Att 

våldsutsatta kvinnor ofta isolerar sig styrks av Kvinnofridslinjen (2009) som också menar 

att långvarig isolering kan leda till att kvinnor tappar sina sociala kontakter och slutar 

göra saker på egen hand. Detta kan på sikt leda till att kvinnan blir än mer beroende av 

sin man, och till slut kan han vara den enda sociala kontakt hon har kvar.   

 

Att våldsutsatta kvinnor underkastar sig, identifierar sig med och försvarar sin plågoande 

är en normal reaktion. Underkastelse är den enda rimliga strategin hos människor som 

utsätts för extremt skrämmande och livshotande händelser. Att hålla ansiktsuttryck och 

kroppsspråk neutrala ingår ofta i våldsutsatta kvinnors överlevnadsstrategi. Om 

situationen blir särskilt våldsam eller om män ger sig på barnen gör kvinnor ofta ett 
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försök att bryta upp. Vanligtvis görs tre till fem försök att lämna den våldsamma 

situationen, innan våldsutsatta kvinnor lyckas lämna helt och hållet – om de lyckas 

(Eliasson, 2003). 

  

2.3. Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskor har en skyldighet att på lämpligt sätt ingripa för att skydda enskilda 

individer när deras hälsa är hotad av andra personers handlande (ICN, 2007). Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid (NCK) gjorde år 2005 en kartläggning som visade att 

sjukvårdens beredskap för identifikation, omhändertagande och behandling av 

våldsutsatta kvinnor varierar mellan olika landsting (NCK, 2010). I dagsläget finns behov 

av nationella riktlinjer och program för att säkerställa hög kvalitet och för att göra våld 

mot kvinnor i nära relation till en fullvärdig del av hälso- och sjukvården. Genom 

riktlinjer och program blir det lättare för sjuksköterskor att veta hur de bör gå till väga i 

mötet med våldsutsatta kvinnor (Björck & Heimer, 2008). Det är av avgörande betydelse 

att sjuksköterskor och andra instanser som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor 

har kunskap om och förmåga att se tecken på våld i nära relation. Att ställa frågor på ett 

etiskt och respektfullt sätt och att reflektera över egna attiyder om våld är mycket viktigt i 

vård av våldsutsatta kvinnor (Socialstyrelsen, 2009). Stora krav ställs på samtliga nivåer 

inom sjukvården då ett adekvat omhändertagande är av största vikt när våldsutsatta 

kvinnor söker vård. Att både på organisationsnivå och som enskild medarbetare 

identifiera våld mot kvinnor och ge vård både psykosocialt och medicinskt är ett stort 

ansvar (Björck & Heimer, 2008). Detta styrks också i Hälso- och sjukvårdslagen 

(Socialstyrelsen, 1982).  

 

För att utveckla metoder för omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och för att höja 

kunskapen på nationell nivå har NCK fått ett uppdrag av regeringen. Uppdraget går ut på 

att arbeta med information, utbildning, metodutveckling, kunskapssammanställning samt 

att bedriva forskning inom området våld i nära relation (NCK, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) har sjuksköterskor en skyldighet att hantera situationer där våld 

eller hot om våld föreligger. Omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet 

5 
 



  

och värdighet är en viktig hörnsten i sjuksköterskors arbete. Likaså är det viktigt att ha 

god kännedom om patientens möjligheter och att kunna förmedla kontakt med rätt 

instans.  

 

Syftet med vidare utbildning inom våld i nära relation är att alla yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor ska få kunskap om våld och dess orsaker. 

Varje år genomförs kurser på universitetsnivå och efterfrågan på utbildning inom området 

är fortfarande stort (NCK, 2010).   

 

2.4. Martinsens omsorgsteori  

Enligt Martinsen (1994) är omsorgen för den andre och kärleken till din nästa det mest 

grundläggande och naturliga i människans liv. Denna livsförståelse förutsätter att 

människor delar sin verklighet med andra människor utan att de lägger sig i eller 

bestämmer över den andre. Omsorgsteorin bygger på öppenhet och närvaro mellan 

parterna, förhållandet ska vara personligt och fokus bör ligga på att tillvarata den andres 

behov. Enligt författaren bör omvårdnaden som ges baseras på en personlig relation 

mellan sjuksköterska och patient vilket innebär att sjuksköterskan måste känna och förstå 

patientens lidande och livshistoria. Omvårdnaden bör ligga i människans natur och i det 

praktiska arvet, vilket inte går att lära sig eller frammana.  

 

Martinsen (1994) beskriver inte själva omvårdnadsutövningen utan hon menar istället att 

denna kunskap finns inbyggd i sjuksköterskans kliniska omdöme och utvecklas i takt med 

hennes erfarenhet. Människan ingår i ett sociokulturellt sammanhang och en förutsättning 

för god omvårdnad är att ha förståelse för och ta utgångspunkt i detta. Martinsen strävar 

efter en moralisk omvårdnadsutövning vilket förutsätter att sjuksköterskan är öppen för 

den andres situation och tolkar denna utifrån ett lämpligt förhållningssätt och ett gott 

professionellt omdöme.  

 

Denna omsorgsteori belyser en etisk motsägelse som uppstår hos sjuksköterskor i vård av 

våldsutsatta kvinnor. Motsägelsen uppstår således då sjuksköterskor misstänker våld i 
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nära relation men patienten i fråga inte vågar berätta om sin situation. Att som 

sjuksköterska skapa sig en förståelse för patientens situation och skapa en personlig 

relation dem emellan utan att riskera kränka patientens integritet eller autonomi kan vara 

en hårfin linje där sjuksköterskors kliniska omdöme ställs på sin spets.   

 

2.5. Problemformulering 

Allt fler våldsutsatta kvinnor söker sig till hälso- och sjukvården för hjälp och stöd 

(Tower, 2007). Dock rapporterar Socialstyrelsen att våldsutsatta kvinnors behov av stöd 

och skydd inte tillgodoses när de söker vård för sina skador (Socialstyrelsen, 2009). 

Sjuksköterskor har en skyldighet att på lämpligt sätt ingripa för att skydda enskilda 

individer när deras hälsa är hotad av andra personers handlande (ICN, 2007). Vidare är 

sjuksköterskor skyldiga att ha omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet 

och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Då sjuksköterskor ofta är de första vårdgivare som 

möter våldsutsatta kvinnor har de en unik möjlighet att identifiera våld mot kvinnor samt 

ett ansvar att enligt hälso- och sjukvårdslagen ge vård av god kvalitet (Socialstyrelsen, 

1982). Studier har visat att sjukvården inte alltid lyckas tillgodose våldsutsatta kvinnors 

behov (Tower, 2007). Det är därför av vikt att öka förståelsen för sjuksköterskors 

erfarenheter och uppfattningar som kan påverka mötet med våldsutsatta kvinnor.  

 

3. SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser i omhändertagandet av våldsutsatta 

kvinnor.  

 

4. METOD 

Denna uppsats är en systematisk litteraturstudie. Mulrow och Oxman (2003) menar att en 

systematisk litteraturstudie utgår från en tydligt formulerad fråga som besvaras 

systematiskt genom att värdera och analysera relevant forskning. Enligt Friberg (2006) 

kan man genom att göra en systematisk litteraturstudie fastställa kunskapsläget inom ett 
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visst område. En litteraturöversikt kan ge kunskap som påverkar det praktiska vårdarbetet 

men även belysa områden som ännu inte är tillräckligt utforskade.  

 

4.1. Inklusionskriterier 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar som stämde överens med syftet har inkluderats i 

studien. Vi har inkluderat artiklar från hela världen skrivna på svenska eller engelska 

mellan åren 1998-2010.  

 

4.2. Sökningsförfarande och urval 

Artikelsökning genomfördes under perioden augusti-oktober 2010 i databaserna Cinahl 

och Pubmed. Dessutom användes sökmotorn ELIN Kalmar för att komplettera 

sökningarna. För att få så specifika sökord som möjligt användes MESH-termer på 

Karolinska Institutets Websida. Sökord som använts är: Battered Women, Intimate 

Partner Violence, Nursing Care, Attitudes of Health Personell, Emergency Service, 

Domestic Violence, Nurse Attitudes, Nurse Experience, Nurse Encounter och Life 

Experiences. Sökorden har sedan kombinerats för att få en så heltäckande överblick som 

möjligt. För att begränsa våra sökningar har vi markerat peer reviewed och suggest 

subject terms. Vid varje sökning har artikelns titel först värderats, sedan har abstraktet 

lästs och efter detta har lämplig artikel valts ut. Artiklar som funnits i fulltext har skrivits 

ut och lästs av oss alla medan andra artiklar har beställts hem via Linnéuniversitetets 

bibliotek. I bilaga 1 anges hur utfallet för respektive sökning sett ut, vilka sökord som 

kombinerats samt vilka artiklar som är funna under vilka sökord.   

 

4.3. Kvalitetsgranskning 

Vid granskning av artiklarna har en kvalitativ respektive kvantitativ granskningsmall från 

Forsberg och Wengström (2003) använts (se bilaga 2). Vi har själva poängsatt frågorna 

efter att ha diskuterat frågornas värde sinsemellan. Vi anser exempelvis att en fråga om 

vilket urval som använts är mer relevant än var studien genomfördes. Detta eftersom vi 

valt att inkludera studier gjorda i hela världen. För att öka trovärdigheten i vår studie har 
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samtliga författare granskat alla artiklar utan att veta vilket resultat föregående granskare 

fått. Efter detta har en diskussion i gruppen ägt rum huruvida artikeln fårr hög, medel 

eller låg kvalitet. I litteraturstudien har vi valt att enbart ha med artiklar är av antingen 

medel eller hög kvalitet. Totalt lästes 27 artiklar. Av 11 fick sju medel och fyra hög 

kvalitet i granskningen (se bilaga 3). Av de 16 artiklar som inte ansågs vetenskapliga 

och/eller som var litteraturstudier fanns fem stycken som vi ändå valt att ha med i 

bakgrunden eller i vår diskussion: Tower (2007), Power (2004), Pakiser, Lenaghan och 

Muelleman (1998), Corbally (2001) och Yam (2010). De 11 artiklar som antingen 

exkluderades på grund av låg kvalitet eller på grund av att artikeln inte svarade mot syftet 

var: Butler (1995), Campbell et. al (2001), Germain (1984), Gutmanis (2007), Jenkin och 

Millward (2006), Nelms (1999), Reisenhofer och Seibold (2007), Rose & Saunders 

(1986), Schimanski och Hedgecock (2009), Schoolfield (1995), Snider et. al (2009).   

 

4.4. Analys  

Friberg (2006) beskriver analysarbetet som en rörelse från helhet till delar till en ny 

helhet. Helheten utgörs av de valda artiklarna, delarna uppstår när artiklarnas resultat 

sönderdelas och den nya helheten uppstår när delarna sätts ihop och bildar ett resultat.   

Enligt Granskär och Höglund-Nielsen (2008) kan en meningsenhet utgöras av ord, 

meningar och stycken av en text. Lagom stora meningsenheter utgör grunden för 

analysen. Under analysprocessen kondenseras meningsenheterna vilket innebär att 

innehållet görs kort och koncist. Det centrala i texten bevaras medan ord som inte är 

relevanta tas bort. En kod är en beteckning som kortfattat beskriver meningsenhetens 

innehåll. Flera koder som har liknande innehåll blir en kategori. Inga data som svarar på 

syftet får uteslutas på grund av att lämplig kategori saknas och inga data får heller falla 

mellan två kategorier eller passa in i två eller fler kategorier. Friberg (2006) menar att 

analysen ska presenteras på ett så tydligt sätt som möjligt för att fånga läsarens intresse.  

 

Analysprocessen började när vi läste igenom samtliga artiklar. Därefter delade vi upp 

artiklarna mellan oss och skrev individuella sammanfattningar på artiklarna vi tilldelats. 

Oberoende av varandra strök vi sedan under ord i artiklarna som vi fann intressanta och 
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som stämde överrens vårt syfte. Sjuksköterskors upplevelser blev rödmarkerade i texten 

för att vi lätt skulle hitta tillbaka till orden. Orden vi markerat skrevs upp på ett papper 

och delades därefter upp mellan oss. Var och en av oss gick sedan tillbaka till artiklarna 

och plockade ut hela stycken som innehöll ett markerat ord. Detta blev sedan våra 

meningsenheter. Meningsenheter som sedan blev kondenserade meningsenheter, koder 

och kategorier staplades upp i en tabell. Bilaga fyra bifogas som ett exempel på hur 

analysprocessen sett ut. Kategorier som framkommit under vår analysprocess är 

Sjuksköterskors föreställningar om våldsutsatta kvinnor, Betydelsen av sjukvårds- och 

arbetsmiljö, Betydelsen av utbildning inom våld i nära relation,  Sjuksköterskors egna 

erfarenheter och kompetenser och Sjuksköterskors känslor i samband med 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor.   

 

5. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Samtliga inkluderade artiklar är etiskt granskade vilket innebär att artiklarna blivit 

granskade av en etisk kommitté eller att deltagarna gett sitt samtycke till studien. I vissa 

artiklar har rubriken Ethical Considerations funnits men när den saknats har information 

om etiska ställningstaganden hittats på tidsskriftens hemsida. I de enstaka fall där etiska 

ställningstaganden saknades har vi valt att godkänna artiklar där det framkom att 

deltagarna ingått i studien frivilligt och gett sitt samtycke. Alla fynd som framkommit 

under analysprocessen presenteras i resultatet. Vi har således inte uteslutit några fynd, 

oavsett om de talat för eller mot vår förförståelse. Strävan efter att inte lägga in egna 

föreställningar eller värderingar i textanalysen har bidragit till att resultatet är objektivt 

och inte förvrängt. 

 

6. RESULTAT 

6.1. Sjuksköterskors föreställningar om våldsutsatta kvinnor   

Att vinna patientens förtroende genom genuin omtanke och genom att inte agera 

dömande eller nedlåtande anser sjuksköterskor vara en viktig del i sin professionella roll. 

Sjuksköterskor vill ofta känna sig delaktiga och visa någon sorts aktiv handling i mötet 
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med våldsutsatta kvinnor (Watt, Bobrow & Moracco, 2010). En våldsutsatt kvinna kan 

dels ses som en individ som ropar på hjälp, dels som en vuxen kvinna med egna val och 

möjligheter. Detta medför att sjuksköterskor känner en viss ambivalens i mötet (Woodtli, 

2010). Sjuksköterskor som anses ha ett ”lämpligt beteende” i mötet med våldsutsatta 

kvinnor kännetecknas i studien av att de är fast beslutna om att deras professionella 

förhållningssätt mot kvinnorna inte påverkas av egna föreställningar eller inre känslor 

(Inoue & Armitage, 2006).  

 

Det finns en föreställning om att våldsutsatta kvinnor har låg självkänsla och lever 

isolerade från omgivningen. De menar även att våldsutsatta kvinnor ständigt befinner sig 

i potentiell fara och att de saknar insikt om detta. Att förövaren är farlig och kan bli 

våldsam tror sjuksköterskor beror på förövarens låga självkänsla och kontroll- eller 

maktproblem. Denna föreställning medför att sjuksköterskor alltid är beredda på att en 

våldsam situation kan uppstå (Woodtli, 2010). Om kvinnor inte lyssnar, är lata eller har 

varit otrogna kan manliga sjuksköterskor se misshandel som en befogad åtgärd, medan 

kvinnliga sjuksköterskor har en föreställning om att våld är någonting som bara drabbar 

kvinnor som är lågutbildade (Kim & Motsei, 2002). Att enbart skylla misshandeln på 

förövaren kan en del sjuksköterskor anse vara orättvist, då de upplever att kvinnan i vissa 

fall inte är helt oskyldig utan beter sig provokativt mot sin partner (Inoue & Armitage, 

2006).  

 

6.2. Betydelsen av sjukvårds- och arbetsmiljö 

På grund av att många vårdenheter i dagsläget saknar rutiner för screening vid misstanke 

om våld i nära relation oroar sig sjuksköterskor för att våldsutsatta kvinnor inte 

identifieras i tillräcklig utsträckning (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor menar 

att de inte är tillräckligt tränade för att bemöta våldsutsatta kvinnor och att de inte har tid 

att vägleda våldsutsatta kvinnor och utvärdera vården fullt ut. Många våldsutsatta kvinnor 

känner sig otrygga och hotade. En viktig del i sjuksköterskors arbete består av att 

förmedla trygghet och säkerhet, då sjukvården ska vara ett säkert ställe dit våldsutsatta 

kvinnor alltid ska kunna vända sig. En sjuksköterska menar att hon skulle kunna uttrycka 
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sig på följande sätt: ”..I would just try to tell her just write down this number, just take it, 

you don’t have to call it.. Just have it and just see, maybe one morning you’ll wake up 

and you might want to call someone that will listen to you and be there for you” (Watt, 

Bobrow & Moracco, 2010. s. 721). På detta sätt visar sjuksköterskan vilken hjälp som 

fanns samtidigt som hon inte är för påstridig. 

 

Den hektiska miljön på bl.a. akutmottagningar innebär att sjuksköterskor även upplever 

tidsbrist som ett hinder för meningsfulla diskussioner mellan sjuksköterskor och 

våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor uttrycker särskilt att de önskar mer tid till att samtala 

med våldsutsatta kvinnor (Rhodes et. al, 2007). I en studie uttrycker en sjuksköterska 

följande för att betona den tidsbrist som råder;”I´m a nurse, not a psychologist! There are 

fourteen patients under my charge, there´s never time to sit and talk to patients to gain 

their trust…I wish I could help properly...” (Goldblatt, 2009. s.1649).  

 

Stöd och uppmuntran från auktoriteter inom hälsoorganisationen anses undermålig vilket 

är en bidragande faktor till stress för sjuksköterskan. Detta innebär även en begränsning 

för sjuksköterskor i den meningen att de hindras från att utveckla en känsla av kontroll 

och säkerhet (Häggblom & Möller, 2006). Enligt Rhodes et. al (2007) ses tidsbrist som 

ytterligare en faktor som verkar hindrande för sjuksköterskor i sitt arbete.  

 

6.3. Betydelsen av utbildning inom våld i nära relation  

Osäkerhet och kunskapsbrist är två anledningar till att sjuksköterskor finner det svårt att 

screena och ställa frågor om våld i nära relation (Schoening et al. 2004). Många 

sjuksköterskor saknar utbildning inom våld i nära relation vilket har en negativ inverkan 

på sjuksköterskors beteenden (Moore, Zaccaro & Parsons, 1998). Sjuksköterskor 

uttrycker hopp om att våldrelaterad utbildning ska bidra till att förändra sjuksköterskors 

förhållningssätt gentemot våldsutsatta kvinnor samt leda till en ökad identifiering av 

misshandelsoffer, tidigare åtgärder, ett ökat samarbete med andra hälsoenheter och fler 

remisser (Woodtli, 2010). Detta styrks i en studie gjord av Moore, Zaccaro och Parsons 

(1998) där sjuksköterskor som har utbildning om våld i nära relation inte känner samma 
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benägenhet till frustration i mötet med våldsutsatta kvinnor som sjuksköterskor som inte 

har utbildning. 

 

6.4. Sjuksköterskors egna erfarenheter och kompetenser  

Sjuksköterskor uppger att grunden till deras kompetens huvudsakligen är egen teoretisk 

kunskap om våld i nära relation och att de, när den kunskapen inte räcker till, söker 

sakkunskap i böcker och broschyrer. Ingen av sjuksköterskorna har fått någon omfattande 

träning inom våld i nära relation. På grund av detta måste de förlita sig på sin egen 

kunskap om vård då de möter våldsutsatta kvinnor. De menar att en erfaren sjuksköterska 

kan dra slutsatser baserat på sin egen erfarenhet och sedan applicera den i en något 

annorlunda situation, anpassad efter omständigheterna. Att fokusera på kvinnors styrka 

och överlevnadsförmåga samt att ha en förstående och lyhört förhållningssätt gentemot 

våldsutsatta kvinnor framhåller många sjuksköterskor som en viktig del i deras arbete. 

Sjuksköterskor beskriver detta som extra viktigt om en kvinna inte direkt tillkännager att 

hon utsätts för våld av sin partner. Sjuksköterskors magkänsla kan då vara en bidragande 

faktor till att kunna identifiera våldsutsatta kvinnor (Häggblom & Möller, 2006).  

 

De sjuksköterskor som inte har egna erfarenheter av våld men som fått utbildning i hur 

man bemöter våldsutsatta kvinnor sa sig uppleva mycket mindre frustrationskänslor 

(Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor som inte själva upplevt våld i nära relation 

har svårare att förstå våldsutsatta kvinnor vilket gör att de känner osäkerhet i sitt agerande 

(Inoue & Armitage, 2006). I samma studie menar också ett litet antal sjuksköterskor som 

själva upplevt våld i nära relation, att även de känner sig osäkra i agerandet. 

Sjuksköterskor som själva varit utsatta för våld upplever att deras förståelse bidrar till bra 

omhändertagande (Rivero Earley, Williams & Arbour, 2002). Att försäkra kvinnor 

tillräckligt med hjälp tycker sjuksköterskor med egen erfarenhet av våld är mycket 

viktigt, även om dessa sjuksköterskor har en större benägenhet att känna frustration och 

ilska.  
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6.5. Sjuksköterskors känslor i samband med omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor   

Att som sjuksköterska ständigt utmanas av starka känslor och fördomar kan i mötet med 

våldsutsatta kvinnor frammana frustration (Goldblatt, 2009). Oro för att ingripa när 

kvinnor blivit utsatta för våld av sin partner triggar också igång sjuksköterskors egna 

känslor av frustration, ängslan och psykologisk stress. Hopplöshet och ilska är andra 

känslor som uppstår när sjuksköterskor beskriver förutsättningarna för våldutsatta 

kvinnor som söker hjälp hos hälso- och sjukvården (Häggblom & Möller, 2006). I en 

studie gjord av Inoue och Armitage (2006) framkommer att många sjuksköterskor känner 

sig osäkra, förvirrade och otydliga i sitt agerande. 

   

Känslor av missmod väcks hos sjuksköterskor varje gång en kvinna återvänder till ett 

våldsamt förhållande (Häggblom & Möller, 2006). Av rädsla för att kränka våldsutsatta 

kvinnors integritet undviker många sjuksköterskor att ställa frågor om hur skador 

uppkommit (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Sjuksköterskor upplever också stor 

frustration över att många läkare inte verkar bry sig om våldutsatta kvinnors situation 

samt att den rättsliga processen tar lång tid. I samma studie beskriver sjuksköterskor den 

skräck och det psykologiska allvar som uppstår i mötet med kvinnor som har fysiska 

skador (Häggblom & Möller, 2006). ”What did I feel? I don’t know. I felt responsible for 

her… Is responsible an emotion? I find it hard to talk about feelings.. I don’t think about 

emotions during work, because.. I have no time. Our ward is very busy and if I keep 

thinking about my feelings, I won’t be able to function professionally” (Goldblatt, 2009, 

s. 1649). 

 

7. DISKUSSION 

7.1. Metoddiskussion 

Inledningsvis gjordes artikelsökningar i relevanta databaser med omvårdnad som 

huvudämne. Här användes databaserna Cinahl och Pubmed där vi funnit de flesta artiklar 

vi senare valt att inkludera i studien. För att få en så heltäckande bild som möjligt av 

kunskapsläget valde vi även att komplettera sökningen i sökmotorn ELIN Kalmar. Vi 
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anser oss ha använt ett stort antal sökord som svarar mot studiens syfte och där av fått ett 

heltäckande resultat. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör det i en litteraturstudies 

metoddiskussion tydligt framgå hur heltäckande litteratursökningen har varit, hur urvalet 

har sett ut (avseende innehåll och kvalitet), eventuella begränsningar samt möjligheter till 

att generalisera studiens resultat.  

 

Trots att två databaser och en sökmotor har använts för att samla material till den här 

studien har det absolut största bekymret varit den begränsade tillgången till material. Vi 

ställer oss dock kritiska till vårt sökningsförfarande och funderar på om vi skulle fått fram 

fler artiklar om vi använt oss av ännu fler sökord, gjort fler kombinationer eller sökt i fler 

databaser. Fler sökord, kombinationer och databaser kunde också bidragit till att öka 

trovärdigheten i studien om artiklar som besvarat syftet hittats. 

 

Vår tanke var från början att sammanfatta den forskning som hittills bedrivits i Europa 

men då vi endast hittat ett fåtal studier på området har vi valt att även inkludera studier 

gjorda runt om i världen. Detta kan diskuteras i relation till överförbarhet och kan ses 

som en svaghet då studien kan vara svår att generalisera. Detta på grund av de 

kulturskillnader och skillnader i kvinnosyn som framkommer i två av våra artiklar. 

Studiens överförbarhet kan också ifrågasättas eftersom vi använt oss av många kvalitativa 

artiklar där studier med få deltagare gjorts. Det är således inte möjligt att dessa studiers 

resultat kan spegla en hel population. Vi har använt både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar och vår uppfattning är att resultaten från de studier vi använt oss av har pekat åt 

samma håll oavsett deras ansats och med undantag för den studie som gjorts i Sydafrika 

(Kim & Motsei, 2002). Detta styrker studiens trovärdighet.   

 

Trovärdigheten i studien är även god relaterat till att vi endast tagit meningsenheter från 

artiklars resultatdel där vi inte lagt in egna värderingar eller tolkningar. För att uppnå 

bättre trovärdighet och för att få ett mer applicerbart resultat i den svenska kontexten 

hade vi önskat att hitta studier gjorda även i Sverige. 
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Under arbetets gång har språkbarriärer varit ett återkommande problem och på grund av 

detta har artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderats. För att 

minimera risken för systematiska fel relaterade till språkbarriärer har vi valt att enskilt 

granska samtliga artiklar för att sedan diskutera dessa tillsammans. Vi har även valt att 

inkludera artiklar vars titlar inte direkt svarat mot vår studies syfte. Detta beror på att 

artiklarnas nyckelord och/eller innehåll har bedömts som relevant för vår studie. Artiklar 

som beställts från utlandet via Universitetsbiblioteket har i vissa fall inte levererats eller 

varit oanvändbara då de haft låg kvalitet. Vi kan inte utesluta att de artiklar som aldrig 

levererades hade kunnat påverka den här studiens resultat, men vi bedömer ändå den 

risken som låg med tanke på det relativt enhetliga resultat vi funnit.    

 

Analysprocessen inleddes med att det insamlade materialet lästes igenom i flera 

omgångar för att sedan bearbetas med studiens syfte i ”bakhuvudet”. Att använda en 

granskningsmall under analysprocessen har verkat underlättande för att utesluta artiklar 

av låg kvalitet. Efter hand som texterna granskades framkom fyra tydliga kategorier vilka 

lyftes fram och sorterades under lämpliga rubriker. 

 

7.2. Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser i omhändertagandet av 

våldsutsatta kvinnor. Fynden diskuteras utifrån de teman som presenterades i resultatet 

och i relation till vald teoretisk referensram.   

 

7.2.1. Sjuksköterskors föreställningar om våldsutsatta kvinnor 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor har olika föreställningar om våldsutsatta 

kvinnor. Vanliga föreställningar tycktes vara att kvinnor som upplever våld i nära relation 

är lågutbildade, har låg självkänsla, känner sig isolerade från omvärlden samt att de 

saknar insikt om den potentiella fara de lever i (Woodtli, 2010). Dessa föreställningar kan 

grunda sig i dålig insikt i hur det är att leva i en våldsam relation. Visserligen har det visat 

sig att många våldsutsatta kvinnor omedvetet väljer att isolera sig från omgivningen, men 

att det enbart drabbar lågutbildade kvinnor stämmer inte. Det kan drabba vilken kvinna 
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som helst oavsett utbildning, etnicitet eller samhällsklass bör vara en bidragande faktor 

till våld i nära relation (WHO, 2005).   

 

I vårt resultat framkommer det att vissa sjuksköterskor kan se misshandeln som befogad 

om kvinnan beter sig provokativt mot sin partner. I en studie från Sydafrika anser 

manliga sjuksköterskor att våld är befogat då kvinnan inte lyssnar, är lat eller har varit 

otrogen (Kim & Motsei, 2002). Vi frågar oss om våld någonsin är befogat oavsett om det 

sker i hemmet eller ute i samhället och om det är lämpligt för vårdpersonal att ha en 

sådan inställning. Synen på kvinnor och kvinnors status i samhället kan skilja sig markant 

mellan olika länder och kulturer vilket påverkar resultatet av denna studie. Åsikten om 

huruvida skulden bör läggas på förövaren eller inte för oss vidare in på den ambivalens 

många sjuksköterskor tycks uppleva när de vårdar våldsutsatta kvinnor. Uttryck som att 

kvinnan är en individ som ropar ut på hjälp och en vuxen människa med egna val och 

möjligheter påvisar de paradoxala tankar sjuksköterskor kan ha då de vårdar våldsutsatta 

kvinnor (Woodtli, 2010).  

 

Sjuksköterskor ska sträva efter en moralisk omvårdnadsutövning som ska präglas av 

öppenhet för den andres situation och tolkas utifrån ett lämpligt förhållningssätt och ett 

gott professionellt omdöme. För att våldsutsatta kvinnor ska få så optimal vård som 

möjligt när de söker hjälp hos hälso- och sjukvården anser vi att det är av yttersta vikt att 

sjuksköterskor försöker bortse från sina personliga åsikter eller i varje fall inte låter dem 

genomsyra mötet med kvinnan. Vi anser dock att detta endast är möjligt om 

sjuksköterskan själv är medveten om sina föreställningar, vilket kräver att hon själv 

någon gång har reflekterat över dem. 

 

Enligt Watt, Bobrow & Moracco (2010) anser sjuksköterskor att en viktig del i deras 

professionella roll är att inte agera dömande eller nedlåtande samt att vinna patientens 

förtroende genom genuin omtanke. Enligt Martinsens omsorgsteori (1994) bör 

sjuksköterskan skapa sig en förståelse för kvinnans lidande och livssituation. Relationen 

mellan sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor bör bygga på öppenhet och närhet. Att 

inte lägga sig i och bestämma över hur våldsutsatta kvinnor ska leva sitt liv kan ses som 

17 
 



  

en hårfin gräns då sjuksköterskor vill se till kvinnans bästa. Trots detta framkommer det i 

en studie gjord av Tower (2007) att hälso- och sjukvården ibland skuldbelägger kvinnor 

för den obehagliga situation de befinner sig i, vilket i sin tur kan resultera i att kvinnor 

motsäger sig sjukvård när de som mest behöver den. Detta styrks även av Yam (2000) 

som tar upp kvinnornas frustration över att inte känna sig sedda av sjuksköterskor då de 

söker vård.  

 

7.2.2. Betydelsen av sjukvårds- och arbetsmiljö  
Sjuksköterskor ser ibland endast till våldsutsatta kvinnors fysiska skador vilket Rhodes 

et. al (2007) anses bero på att hög arbetsbelastning utgör ett hinder för meningsfulla 

diskussioner. Vi frågar vi oss hur en relation som bygger på öppenhet och fullständig 

närvaro ska kunna tillämpas under en för hög arbetsbelastning? För att kunna sätta sig in i 

våldsutsatta kvinnors sårbara situation så tror vi att sjuksköterskor bör ha full fokus på 

just detta. Frågan är då hur sjuksköterskor bör gå tillväga? Att ge den tid som behövs för 

att våldsutsatta kvinnor ska våga anförtro sig och för att sjuksköterskor ska kunna ge 

våldsutsatta kvinnor bästa tänkbara vård tror vi kräver att man stänger av allt annat för en 

stund. Detta kan i sin tur kräva att sjuksköterskor känner sig stöttade av 

sjukvårdsledningen.  

 

7.2.3. Betydelsen av utbildning inom våld i nära relation 
Kunskapsbrist är en faktor som sjuksköterskor kan uppleva hindrande i vården av 

våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor menar att de inte är tillräckligt tränade eller saknar 

utbildning inom området och att detta kan ha en negativ inverkan på deras föreställningar 

och beteende (Moore, Zaccaro & Parson, 1998). Att kunskapsbristen som råder kan skapa 

osäkerhet hos sjuksköterskor kan resultera i att sjuksköterskor finner det svårt att ställa 

frågor om våld samtidigt som de känner att de inte har tid att vägleda och utvärdera fullt 

ut (Schoening et.al, 2010 & Moore, Zaccaro & Parson, 1998). Martinsen (1994) menar att 

kunskap om omvårdnadsutövningen finns inbyggd i sjuksköterskans kliniska omdöme 

och att detta utvecklas i takt med hennes erfarenhet. Enligt oss är det skrämmande att 

vissa sjuksköterskor gör ett aktivt val när de beslutar sig för att inte fråga om våld i nära 
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relation. Att detta ofta beror på osäkerhet är ingen ursäkt då det enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen är sjuksköterskors skyldighet att arbeta för en säker och god vård 

(Socialstyrelsen, 1982). Detta styrks av ICN (2007) där sjuksköterskor är skyldiga att 

ingripa när enskilda individers hälsa hotas av andra personers handlande. Att 

vårdrelaterad utbildning inom våld i nära relation skulle resultera i bättre förutsättning för 

god vård framkommer i flera av studierna (Woodtli, 2010; Moore, Saccaro & Parson, 

1998). 

 

Enligt NCK (2010) är syftet med vidare utbildning inom våld i nära relation att alla 

yrkesgrupper som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor ska få kunskap om våld 

och dess orsaker. Detta styrks av Socialstyrelsen (2005) där det i 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor betonas att det är viktigt för 

sjuksköterskor att ha god kännedom om patientens möjligheter och att kunna förmedla 

kontakt med rätt instans. Enligt Martinsen (1994) ingår människan i ett sociokulturellt 

sammanhang som sjuksköterskan bör ha förståelse för och ta utgångspunkt i då hon utför 

omvårdnadshandlingar. Vidare menar Martinsen att förståelsen för dessa sociala och 

kulturella faktorer är en förutsättning för god omvårdnad.  Sjuksköterskor har också en 

skyldighet att kunna hantera en situation där våld eller hot om våld föreligger . För att 

kunna hantera liknade situationer anser vi att det krävs utökad kunskap inom våld i nära 

relation. Att sjuksköterskor erbjuds vidare utbildning om våld i nära relation och att 

sjukhusledningen visar att det finns för sjuksköterskorna tror vi kan bidra till en bättre 

förutsättning för säkrare vård för våldsutsatta kvinnor. Vi anser även att det är viktigt för 

sjuksköterskor att de på egen hand ständigt reflekterar över deras förhållningsätt samt att 

det även får chans att reflektera med andra sjuksköterskor som arbetar med likande 

situationer. 

 

7.2.4. Sjuksköterskors egna erfarenheter och kompetenser 
Sjuksköterskor menar att om en kvinna inte direkt tillkännager våld i nära relation kan 

sjuksköterskors magkänsla vara av betydelse. Sjuksköterskor menar att de då måste 

förlita sig på sina egna kunskaper och erfarenheter och dra slutsatser utifrån detta 

(Häggblom & Möller, 2006). Utifrån denna studie bedömer vi att omhändertagandet av 
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våldsutsatta kvinnor kan bli bristfälligt då det blir stora skillnader i bemötandet beroende 

på vilken sjuksköterska kvinnan får möta. Om sjuksköterskan har lång erfarenhet och 

mycket förvärvade kunskaper om våld i nära relation anser vi att mötet blir mer givande 

för kvinnan. 

 

I en studie framkommer att sjuksköterskor som inte själva upplevt våld i nära relation har 

svårare att förstå våldsutsatta kvinnors situation vilket medför osäkerhet. I samma studie 

menar man också att sjuksköterskor som själva upplevt våld i nära relation även de 

känner sig osäkra i sitt agerande (Inoue & Armitage, 2006). Att bemöta och vårda 

våldsutsatta kvinnor kan vara mycket komplext. Att känna osäkerhet behöver inte bero på 

brist på egen erfarenhet hos sjuksköterskor. Vi anser att kunskap om våld i nära relation 

kan bidra till att minska känslor av osäkerhet hos sjuksköterskor. Om känslor av 

osäkerhet kan reduceras kan detta således leda till att omhändertagandet av våldsutsatta 

kvinnor blir mer tillfredställande.        

 

7.2.5. Sjuksköterskors känslor i samband med omhändertagande av 
våldsutsatta kvinnor  

Sjuksköterskor utmanas av starka känslor av frustration i mötet med våldsutsatta kvinnor 

(Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006). Hopplöshet och ilska är andra känslor som 

uppstår när sjuksköterskor beskriver förutsättningarna för våldsutsatta kvinnor som söker 

hjälp hos hälso- och sjukvården (Häggblom & Möller, 2006). Vi kan tänka oss in i den 

frustration som sjuksköterskor utmanas av i mötet med våldsutsatta kvinnor. Vi anser att 

det är viktigt att som sjuksköterska försöka bortse från sina känslor, eller i alla fall inte 

låta dem genomsyra mötet. På så sätt kan våldsutsatta kvinnor känna sig trygga i att 

vända sig till vården och få ett fullgott bemötande.    

 

8. SLUTSATS 

Våldsutsatta kvinnors behov av stöd och skydd tillgodoses inte av hälso- och 

sjukvårdspersonal när de söker vård för sina skador (Socialstyrelsen, 2009). I resultatet 

framkommer att sjuksköterskor utmanas av föreställningar och känslor vilket påverkar 
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omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor negativt. Sjuksköterskor upplever också att 

den rådande sjukvårds- och arbetsmiljön verkar hindrande i mötet med våldsutsatta 

kvinnor, då mer tid till samtal och bättre stöd från auktoriteter inom organisationen 

önskas. Sjuksköterskor upplever otillräcklighet relaterat till bristande utbildning inom 

våld i nära relation. Kunskapsbrist skapar en känsla av osäkerhet hos sjuksköterskor och 

har också en negativ inverkan på sjuksköterskors föreställningar. Sjuksköterskor 

uttrycker ett hopp om att vårdrelaterad utbildning ska bidra till att förändra vissa 

sjuksköterskors förhållningssätt gentemot våldsutsatta kvinnor samt leda till en ökad 

identifikation av våldsutsatta kvinnor. 

 

Vi anser att det är viktigt för sjuksköterskor att de får stöd och uppmuntran från 

sjukvårdsledningen, detta för att de ska kunna arbeta efter de lagar och föreskrifter som 

finns samt ge ett professionellt bemötande till våldsutsatta kvinnor. Tydliga riktlinjer och 

vårdprogram kan resultera i en säkrare vård, men samtidigt är det viktigt att den enskilda 

våldsutatta kvinnan behov ska tillgodoses. Vi anser att tidsutrymme för reflektion kan 

resultera i att sjuksköterskor blir medvetna om sitt förhållningssätt gentemot våldsutsatta 

kvinnor.  

 

8.1. Nya frågeställningar och förslag till framtida forskning  

I vår studie har vi inte funnit en enda studie gjord i Sverige varför vi anser att forskning 

som belyser vård av våldsutsatta kvinnor i Sverige är av betydelse. Vi hoppas att denna 

studie kan vara en hjälp för sjuksköterskor att bli medvetna om sina föreställningar samt 

reflektera kring dessa. I vårt kommande yrke som sjuksköterskor kommer vi säkerligen 

stöta på våldsutsatta kvinnor var vi än befinner oss. Resultatet i denna studie kan då öka 

möjligheten för att våldsutsatta kvinnor ska få ett adekvat bemötande av sjuksköterskor. 

Vi frågar oss på vilket sätt forskning kan bidra till att våldsutsatta kvinnor får ett adekvat 

bemötande? Vi frågar oss även om utökad kunskap om våld i nära relation kan leda till att 

sjuksköterskor känner sig starkare i sin yrkesroll? Är utökad kunskap en underlättande 

faktor då sjuksköterskor ska förmedla trygghet till våldsutsatta kvinnor? Detta är 
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frågeställningar vi tror är av betydelse för att minska de problem som uppstår mellan 

sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor i framtiden.   
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fördes om
 egna 

erfarenheter påverkade 
bem

ötandet av våldsutsatta 
kvinnor.  

K
valitativ studie. Intervjuer 

m
ed 22 israeliska sjuk-

sköterskor. Sam
las in av 

studenter februari-juni 2005. 
A

lla studienter läser alla 
intervjuer individuellt och 
granskar sen känslor som

 
väckts hos sjuksköterskorna.  

K
vantitativ studie. A

nalys av 
videobandinspelningar och 
screening för Intim

ate Partner 
V

iolence. 1361 deltagare, 
både kvinnliga patienter och 
vårdgivare (bla. läkare och 
sjuksköterskor). 

M
etod 

M
ånga sjuksköterskor saknade 

utbildning om
 våld i nära 

relationer vilket hade betydelse 
för deras attityder och beteende. 
U

tbildning är det första steget 
till förändring. Flera 
sjuksköterskor m

enade att de 
inte är tränade eller har tid till att 
utvärdera och vägleda fullt ut.  

70%
 hade upplevt ssk-patient 

relaterat våld. 40%
 rapporterade 

våld  orsakat av deras partnet &
 

19%
 hade utövat våld m

ot sin 
partner. D

et enda som
 påverkar 

vården i allm
änhet negativt är 

när sjuksköterskan själv utövat 
våld.  

H
uvudtem

a kartlades i form
 av: 

att käm
pa hem

m
a och på jobbet. 

V
åld i nära relationer är en 

utm
aning för sjuksköterskor och 

deras känslor, attityder &
 

iakttagelseförm
åga. U

tm
aning 

också att separera arbete från 
hem

, dvs släppa jobbet när m
an 

kom
m

it hem
.  

Ssk frågade vanligtvis om
 IPV

 
när hon tog anam

nesen. I 1/3 av 
fallen dokum

enterades pågående 
IPV

 i journalen. Ssk fick positiv 
respons när hon lyssnade, visade 
em

pati och lät kvinnan berätta 
om

 sina erfarenheter. Ö
ppna 

frågor var positivt 

R
esultat 
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C
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V
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N
ursing. 

“Providing Support to 
Intim
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epartm
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V
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w
ith IPV

- survivors and 
ED

-nurses”  
V
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om

en 

“O
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M
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urses´ 
W
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W

ith Intim
ate Partner 

A
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Q
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ealth 
R
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T
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T
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A
tt utforska sjuksköterskans 

förståelse för V
åld i nära 

relation.  

A
tt utforska och beskriva 

sjuksköterskorns attityder 
till överlevare och förövare 
av våld i nära relation. 

A
tt jäm

föra våldsutsatta 
kvinnor och 
akutm

ottagningssjuksköter-
skors perspektiv på vilket 
typ av stöd och hjälp 
kvinnorna behöver utifrån 
olika stadier av ’readiness’. 

A
tt utforska sjuksköterskors 

erfarenheter av fenom
enet 

’våld m
ot kvinnor’ sam

t 
sjuksköterskans roll som

 
vårdgivare åt dessa kvinnor. 

Syfte 

K
valitativ studie baserad på 

grounded theory. 20 
australiensiska och 21 
japanska kvinnliga 
sjuksköterskor på 
akutm

ottagningar. 
O

strukturerade intervjuer m
ed 

öppna frågor användes.   

K
valitativ studie influerad av 

en holistisk-ekologisk m
odell. 

Intervjuer genom
fördes m

ed 
11 sjuksköterskor, 1 
socialarbetare sam

t 1 
rådgivare, totalt 13 deltagare.  

Fenom
enologisk, kvalitativ 

m
etod. 16 Intim

ate Partner 
V

iolence-överlevare och 10 
sjuksköterskor deltog i 
intervjuer baserade på 
vignetter.   

En kvalitativ studie baserad 
på grounded theory- m

etoden. 
10 kvinnliga sjuksköterskor 
deltog i intervjuer.  

M
etod 

.6 olika tem
an fram

kom
 bland 

sjuksköterskorna. N
aiva, 

oerfarna, m
edkännande, 

agerande, m
otsträviga och 

förebyggande. O
lika 

sjuksköterskor föhöll sig alltså 
på olika sätt när de kom

 i 
kontakt m

ed våldsutsatta 
kvinnor.   

Fram
förallt två olika perspektiv 

på ’överlevaren’ fram
hölls, dels 

synen på kvinnan som
 ett offer 

där sjuksköterskan behöver ge 
god om

vårdnad, dels synen på 
kvinnan som

 en vuxen m
änniska 

som
 själv ansvarar för sina val 

och handlingar. 

Sjuksköterskorna behövde m
er 

insikt i kvinnans situation sam
t 

skicklighet i att ge em
otionellt 

stöd till Iintim
ate Partner 

V
iolence-överlevare. R

esultatet 
visar även att sjuksköterskor 
behöver m

er träning i att känna 
igen och ge respons på kvinnans 
stadie av ’readiness’. 

Sjuksköerskorna saknade 
kunskap, träning och stöd i hur 
m

an på bästa sätt bem
öter och 

vårdar dessa kvinnor. D
etta 

kom
penserades dock m

ed 
sjuksköterskornas hängivenhet 
och personliga m

ognad i den 
sociala kontexten. 

R
esultat 
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   A
rtikeln understryker vikten 

av att förstå sjuksköterskors 
erfarenheter och fokuserar 
på sjuksköterskors 
färdigheter, kunskaper och 
attityder i vård av 
våldsutsatta kvinnor.   

A
tt utvärdera om

 ett 
utbildningsprogram

 inom
 våld 

i nära relation ändrar 
sjuksköterskors attityder m

ot 
våldsutsatta kvinnor.  

  A
tt beskriva sjuksköterskors 

tkunskap och  kliniska 
erfarenheter av att vårda 
våldsutsatta kvinnor.  

 Syfte 

  K
valitativ m

etod m
ed 

bandinspelade intervjuer. 
Intervention m

ed fokus på 
sjuksköterskors attityder och 
erfarenheter.  Sju 
undersökningsgrupper 
användes som

 var och en 
bestod av 5-6 sjuksköterskor, 
både

m
anliga

och
kvinnliga

 K
vantitativ m

etod m
ed 

kvasiexprim
entell design. 

Frågeform
ulär innan och efter 

utbildningstillfället om
 IPV

 och 
gruppdiskussion.  

 K
vantitativ m

etod m
ed 

deskriptiv statistik, där 133 
stycken sjuksköterskor deltog 
genom

 att besvara på ett 
frågeform

ulär.  
 M

etod 

  V
issa deltagare ansåg att 

m
isshandel ibland var berättigat. 

V
issa tycker att konflikter bör 

kunna lösas på andra sätt än m
ed 

våld. Tydliga skillnader m
ellan 

m
än och kvinnor och deras 

definition av kvinnom
isshandel.  

 Endast 25 %
 hade tidigare 

utbildning inom
 IPV

. Tre tim
m

ars 
lektions tid om

 IPV
 bör ges till 

sjuksköterskor som
 saknar 

utbildning m
edan en tim

m
e räcker 

för dem
 som

 redan besitter 
kunskap.  

 85 %
 önskade sig m

er kunskap om
 

IPV
. Endast 36 %

 kände till vilka 
rutiner och riktlinjer som

 fanns att 
tillgå på sjukhuset. 63 %

 ansåg att 
alkohol och droger ligger bakom

 
m

isshandeln.  
 .  R

esultat 
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Bilaga 4 – Exempel på dataanalys 

 
Artikel Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Häggblom 
& Möller, 
2006 

Sjuksköterskorna i 
studien ansåg att det 
var viktigt med en 
lyhörd och 
förstående attityd 
och fokuserade på 
kvinnans styrkor 
och 
överlevnadsförmåga 
i mötet. 

Vikten av att 
fokusera på 
kvinnans styrkor 
och att gå in i 
mötet med en 
lyhörd attityd. 

Föreställningar 
om attityder 
och fokus i 
mötet. 

Kim & 
Motsei, 
2002 

De manliga 
sjuksköterskor i 
denna studie ansåg 
att våld kunde vara 
befogat, medan 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
ansåg att det endast 
var lågutbildade 
kvinnor som 
drabbades. 

Föreställningar 
och attityder om 
våldets 
befogenhet och 
vilka kvinnor 
som drabbas av 
det.  

Föreställningar 
och attityder 
om våldets 
orsaker och 
vilka kvinnor 
som drabbas. 

Inoue & 
Armitage, 
2006 

De sjuksköterskor 
som ansågs ha ett 
lämpligt beteende 
var beslutna om att 
deras fördomar och 
känslor om 
kvinnorna inte 
påverkade deras 
professionella 
förhållningssätt. 

Sjuksköterskorna 
ansåg inte att 
deras 
förhållningssätt 
till kvinnorna 
påverkades av 
egna fördomar 
eller känslor. 

Föreställningar 
om att egna 
fördomar och 
känslor inte 
påverkar 
mötet. 

Woodtli, 
2010 

Några av 
sjuksköterskorna i 
studien hade en 
föreställning om att 
våldsutsatta kvinnor 
lever isolerade från 
omgivningen och 
har låg självkänsla. 

Sjuksköterskorna 
ansåg att 
våldsutsatta 
kvinnor lever 
isolerade och har 
låg självkänsla. 

Förställningar 
om isolering 
och låg 
självkänsla. 

 
 
 
 
 
 
 
Vanligt 
förekommande 
föreställningar 
och attityder. 

 
 
 

 
 

 



  

 
 
Artikel Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Kategori 

Moore, 
Zaccaro & 
Parsons, 
1998 
 

Sjuksköterskorna 
i studien ansåg 
sig inte vara 
tillräckligt 
tränade för att 
bemöta 
våldsutsatta 
kvinnor samt 
hade inte tid att 
vägleda och 
utvärdera fullt 
ut. 

Sjuksköterskor 
var ej tillräckligt 
tränade i ämnet 
samt hade svårt 
att få tiden att 
räcka till för att 
vägleda och 
utvärdera.  

Känner sig 
otillräckliga 
p.g.a. tidsbrist 
och avsaknad 
av träning. 

Rhodes et. al, 
2007 

Sjuksköterskor 
upplever att den 
hektiska miljön 
och den rådande 
tidsbristen som 
ett hinder för 
meningsfulla 
diskussioner 
mellan dem och 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Hektisk miljö och 
tidsbrist upplevs 
som hinder för 
meningsfulla 
diskussioner. 

Hektisk miljö 
och tidsbrist 
verkar 
hindrande i 
mötet. 

Goldblatt, 
2009. 

”I’m a nurse, not 
a psychologist! 
There are 
fourteen patients 
under my 
charge, there’s 
never time to sit 
and talk to 
patients to gain 
their trust… I 
wish I could help 
properly..” 
 

P.g.a. den höga 
arbetsbelastningen 
anser sig 
sjuksköterskan 
aldrig ha tid att 
sitta ned och prata 
med patienterna 
och önskar mer 
tid för detta.  

Önskan om 
mer tid för 
samtal med 
patienterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskors 
upplevelse av 
att inte räcka 
till. 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


	1.  
	1. INLEDNING 
	2. BAKGRUND  
	2.1. Våld i nära relation  
	2.2. Att leva i en relation där våld förekommer   
	2.3. Sjuksköterskans ansvar 
	2.4. Martinsens omsorgsteori  
	2.5. Problemformulering 
	3. SYFTE 
	4. METOD 
	4.1. Inklusionskriterier 
	4.2. Sökningsförfarande och urval 
	4.3. Kvalitetsgranskning 
	4.4. Analys  

	5. FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 
	6. RESULTAT 
	6.1. Sjuksköterskors föreställningar om våldsutsatta kvinnor   
	6.2. Betydelsen av sjukvårds- och arbetsmiljö 
	6.3. Betydelsen av utbildning inom våld i nära relation  
	6.4. Sjuksköterskors egna erfarenheter och kompetenser  
	6.5. Sjuksköterskors känslor i samband med omhändertagande av våldsutsatta kvinnor   

	7. DISKUSSION 
	7.1. Metoddiskussion 
	7.2. Resultatdiskussion 
	7.2.1. Sjuksköterskors föreställningar om våldsutsatta kvinnor 
	7.2.2. Betydelsen av sjukvårds- och arbetsmiljö  
	7.2.3. Betydelsen av utbildning inom våld i nära relation 
	7.2.4. Sjuksköterskors egna erfarenheter och kompetenser 
	7.2.5. Sjuksköterskors känslor i samband med omhändertagande av våldsutsatta kvinnor  


	8. SLUTSATS 
	8.1. Nya frågeställningar och förslag till framtida forskning  

	9.  REFERENSLISTA  


