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Sammanfattning 

 
 

Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett känt socialt problem världen över och har under 2000-

talet ökat med 30 procent. År 2007 anmäldes i Sverige ca 27 000 brott rubricerade som 

misshandel mot kvinnor och drygt 2/3 av dessa brott utfördes av en bekant gärningsman. 

Sjuksköterskan har en potentiellt unik och viktig roll i att identifiera och ta hand om kvinnor 

som söker hjälp gällande våld i parrelationer.  

Syfte: Att beskriva vilken roll sjuksköterskan har i mötet med den våldsutsatta kvinnan, samt 

hur sjuksköterskan upplever mötet. 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar har granskats och 

sammanställts. 

Resultat: Sjuksköterskans roll går ut på att skapa en trygg miljö och stödja den våldsutsatta 

kvinnan. Sjuksköterskan bör använda sig av ett professionellt bemötande och skapa en 

relation där en god kommunikation är möjlig. Sjuksköterskor upplever ofta frustration i mötet 

med den våldsutsatta kvinnan då det kan vara svårt att skapa en öppen dialog. Sjuksköterskor 

beskriver även en känsla av maktlöshet, då kvinnan väljer att gå tillbaka till ett våldsamt 

förhållande. Det är vanligt att sjuksköterskor i mötet med den våldsutsatta kvinnan blir 

känslomässigt engagerade.  

Slutsats: Sjuksköterskor saknar kunskap inom screening, bemötande samt omhändertagande 

av våldsutsatta kvinnor och är i behov av mer utbildning inom ämnet. 

 

 

Nyckelord: Våld mot kvinnor, våld i parrelationer, sjuksköterskans roll, sjuksköterskans 

upplevelse, utbildning 

 

  



 
 

Abstract 

 

Background: Violence against women is a known social problem worldwide and increased 

by 30 percent in the 2000s'. In 2007, about 27 000 crimes captioned as abuse against women 

were reported in Sweden and just over 2/3 of these crimes were carried out by a known 

perpetrator. As a nurse you have a potentially unique and important role in identifying and 

taking care of women seeking help regarding intimate partner violence. 

Aim: To describe the role nurses have in the meeting with the abused woman, and how nurses 

perceive meeting. 

Method: A descriptive literature review in which 13 scientific papers have been reviewed and 

compiled. 

Results: Nursing role is to create a safe environment and support the abused woman. Nurses 

should use a professional approach and create a relationship where good communication is 

possible. The nurse often experience frustration in the meeting with the abused woman as it 

can be difficult to create an open dialogue. Nurses also describe a sense of powerlessness, 

when the woman chooses to go back to a violent relationship. It is common for nurses, in the 

meeting with the abused woman, to become emotionally involved.  

Conclusion: Nurses lack training in screening, treat and care for abused women and need 

more education in the subject.  

 

 

Keywords: Battered women, intimate partner violence, nurse´s role, nurse´s experience, 

education 
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1 Introduktion 

 

1.1 Förekomst av våld mot kvinnor 

Våld mot kvinnor är ett känt socialt problem världen över (Lutenbacher, Cohen & Conner, 

2004) och WHO (2011) har förklarat våld mot kvinnor som ett erkänt folkhälsoproblem. Varje 

år utsätts ca 2 500 000 kvinnor i världen för våld (Lutenbacher et al., 2004) och WHO (2011) 

uppskattar att ca 20 procent av världens kvinnor kommer att utsättas för någon typ av våld 

under sin livstid.  

 

Misshandel mot kvinnor har under 2000-talet ökat med cirka 30 procent. År 2007 anmäldes i 

Sverige ca 27 000 brott, rubricerade som misshandel, mot kvinnor. Drygt 18 000 av dessa 

brott utfördes av en bekant gärningsperson till kvinnan (Ekström, 2008). Enligt Hradilova 

Selin och Westlund (2007) så är cirka 29 procent av det totala antalet rapporterade 

våldshändelserna utfört av en närstående gärningsperson och i 24 procent var förövaren den 

nuvarande eller tidigare partnern. Våld mot kvinnor förekommer oavsett ålder, ursprung och 

samhällsklass. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskor inom alla olika instanser känner till 

problemet och vet hur de ska agera i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Du Plat-Jones, 

2006; McDowall, 2010).  

 

Hradilova Selin och Westlund (2007) beskriver i sin rapport att det fokuseras mycket på att 

motverka våld mot kvinnor i Sverige idag. Inriktningen är främst mot våld som begåtts i nära 

relationer, det vill säga av kvinnans nuvarande eller före detta make, sambo eller pojkvän. 

Synen på våld mot kvinnor har på senare tid förändrats till att betraktas som ett 

samhällsproblem, istället för en privat angelägenhet (Hradilova Selin & Westlund, 2007). 

 

1.2 Våldets effekter 

Kvinnor som utsätts för våld lider i större utsträckning av depression, suicidalt beteende, 

ångest, låg självkänsla, högt blodtryck och förhöjd stress. Dessutom är det väl känt att en 

kroniskt förhöjd stressnivå kan leda till förändringar i immunförsvaret och efterföljande 

sjukdom (Gibbons, 2011). Våld mot kvinnor är en viktig social fråga med omätliga effekter på 

kvinnan, hennes familj och samhället i stort (Reisenhofer & Seibold, 2007). Några av de 

former av våld som förekommer i hemmet är fysisk misshandel, sexuella övergrepp, 

känslomässiga-, psykiska- och verbala övergrepp samt sociala övergrepp (Lutenbacher et al., 
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2004). Den här typen av övergrepp orsakar ofta skador som i vissa fall även resulterar i att 

kvinnan avlider (Gibbons, 2011). I 81 procent av fallen då våld har riktats mot kvinnor är 

mannen och kvinnan bekanta (Ekström, 2008). 

 

1.3 Hälso- och sjukvårdens ansvar för våldsutsatta kvinnor 

Akutmottagningen är ofta den första kontakten för den våldsutsatta kvinnan. Hälso- och 

sjukvårdspersonal och speciellt sjuksköterskor, har en potentiellt unik och viktig roll i att 

identifiera och ta hand om kvinnor som söker hjälp gällande våld i parrelationer (Reisenhofer 

& Seibold, 2007; Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskan ska agera humanistiskt och alltid 

sträva efter att ge en god omvårdnad. Omvårdnad är kärnan i sjuksköterskans arbete och 

inkluderar bemötande, information och undervisning, såväl som undersökningar och 

behandlingar (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005).  

 

1.4 Kommunikation 

Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskeyrket och är ett viktigt redskap för 

sjuksköterskan (Kristoffersen et al., 2005). Enligt Anderson och Aviles (2006) kan det finnas 

vissa svårigheter i kommunikationen med den våldsutsatta kvinnan. Många gånger känner sig 

kvinnan rädd samt obekväm i situationen och detta resulterar i att hon inte vill öppna sig och 

berätta om våldet för sjuksköterskan.  

 

1.5 Katie Erikssons omvårdnadsteori 

Katie Eriksson är verksam i Finland och är utbildad sjuksköterska samt filosofiedoktor. 

Erikssons teori bygger på teoretiska ansatser och intryck från många andra vetenskapliga 

discipliner såsom pedagogik, psykologi, religionsfilosofi samt vetenskapsteori. 

Konsensusbegreppen människan, hälsa, värld, omvårdnad och lidande ingår i Erikssons teori 

och en god vård innebär att minska lidande.  All vård ska ha sin grund i kärlek och ansvar 

(Eriksson, 1987). 

 

Katie Eriksson menar att varje människas lidande är unikt och kan uttryckas på olika sätt. 

Eriksson menar att lidandet är en kamp och människan kan gå in i kampen först när hon 

lyckats definiera sitt lidande. Antingen väljer människan att kämpa eller ge upp och genom att 

öppna sig och berätta om sitt lidande kan människan få kraft till förändring. Människans 

uppgift är att förstå och förlåta (Eriksson, 1994).  
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Katie Eriksson teori tar även upp livslidande och vårdlidande. Livslidande innebär det lidande 

som är förknippat med att leva och kan även handla om att inte bli sedd som människa. 

Vårdlidande är innebär bristande reflektion och otillräcklig kunskap om mänskligt lidande och 

bör till varje pris elimineras. Eriksson menar att kränkning av patientens värdighet är den 

vanligaste förekommande formen av vårdlidande. Genom att kränka en människas värdighet 

tas även möjligheten att vara en egen individ ifrån henne (Eriksson, 1994). 

 

Grunden i kampen för att lindra lidande utgörs av tro, hopp och kärlek som är vårdandets 

bärande grund. Vårdaren ska inte kränka människans värdighet, inte missbruka makt och inte 

fördöma utan istället se och bekräfta patienten. Genom att informera och göra patienten 

delaktig i vården kan patientens lidande minskas. Det viktigaste är dock att våga möta och 

bekräfta lidandet (Eriksson, 1994). 

 

1.6 Sjuksköterskans etiska kod  

I International Council of Nursing (ICN, 2007) finns det beskrivna riktlinjer för 

sjuksköterskans yrkesverksamhet. All omvårdnad ska utföras med respekt för den mänskliga 

individen oberoende av ålder, hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning, politisk åsikt, kön, etnisk tillhörighet eller social status. Det finns fyra 

grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskan att arbeta efter. Dessa områden är: att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande.  

 

1.7 Hälso- och sjukvårdslagen 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska all vård bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Vården ska i största möjliga mån utformas i samråd med 

patienten samt utövas med respekt för människors lika värde och värdighet. Grunden för all 

hälso- och sjukvård är att tillgodose en god hälsa och på lika villkor ge vård till hela 

befolkningen. Trygghet i vård och behandling är ett krav i hälso- och sjukvården. Fokus ska 

ligga på att ge en sakkunnig och omsorgsfull vård. Sekretess samt tystnadsplikt gäller för all 

personal inom hälso- och sjukvården. 

 

1.8 Offentlighets- och sekretesslagen 

All sjukvårdspersonal omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (SFS, 2009:400). Lagen 

innebär att ingen information angående en patients levnadsförhållande eller hälsotillstånd får 
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lämnas ut till någon obehörig, om inte patienten i fråga har gett sitt medgivande till att 

sekretessen bryts. Sekretessen kan även sluta gälla då en patient söker vård efter fysiskt våld 

och det är uppenbart att ett brott har begåtts. Sjukvårdspersonalen har då en möjlighet, men 

ingen skyldighet, att anmäla brottet till polisen. Då patientens medverkan i det rättsliga 

förloppet är av stor vikt är det alltid bäst om patienten själv gör anmälan. 

 

1.9 Definition av våld mot kvinnor  

I det här arbetet har författarna valt att definiera begreppet ”våldsutsatta kvinnor” enligt FN:s 

definition av mäns våld mot kvinnor som lyder: ”Varje form av könsrelaterat våld som 

resulterar i, eller kan resultera i, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckliga frihetsberövanden, vare sig det 

sker i det offentliga eller i det privata livet” (NCK, 2011). 

 

1.10 Problemformulering 

 
Våld mot kvinnor anses vara en viktig hälso- och sjukvårdsfråga över hela världen. För att 

kunna erbjuda lämpligt stöd och behandling till kvinnor som har utsatts för våld, är det viktigt 

att sjuksköterskor vet vilken roll de har och hur de bör agera i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan (Inoue & Armitage, 2006). Studier visar att sjuksköterskor saknar utbildning i hur de 

ska ge ett känslomässigt, psykologiskt och praktiskt stöd till dessa kvinnor (McDowall, 2010).  

 

1.11 Syfte 

 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan, samt hur sjuksköterskan upplever mötet. 

 

 

1.12 Frågeställningar 

 
– Vilken roll har sjuksköterskan i mötet med den våldsutsatta kvinnan? 

– Hur upplever sjuksköterskan mötet med den våldsutsatta kvinnan?  

– Vilken kvalitet har artiklarna utifrån hur de har beskrivit sina urvalsmetoder? 
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2 Metod 

 
2.1 Design 

 
Deskriptiv litteraturstudie. 

 

2.2 Datainsamling 

 
Databaser som användes vid sökandet av artiklar var Cinahl samt MedLine.  Följande sökord  

användes då de var relevanta för ämnesområdet: 

Keyword: ” Domestic violence”, “Intimate partner”, ” Intimate partner violence”, ”Battered 

women” , “Nurs*”, “Woman abuse”, “Emergency”, “Nurse’s role” och “Education”. 

Sökord: “Våld i hemmet”, ”Partner våld”, “Våld i parrelationer”, “Misshandlad kvinna”, 

“Sjuksköterska*”, ”Kvinnovåld”, “Akutfall”, “Sjuksköterskans roll” och ”Utbildning”. 

 

Artiklar söktes inledningsvis utan begränsningar. För att få ett mer hanterbart antal artiklar 

användes den booleanska söktermen “AND”. Genom att använda “Peer Reviewed” och 

avgränsa sökningen till artiklar publicerade inom de senaste fem åren begränsades sökningen 

ytterligare. Dubletter som fanns i både Cinahl och MedLine är endast redovisade en gång.  

 

Tabell 1. Resultat av sökning i databaserna Cinahl och MedLine. 
 

Databas 

 

Söktermer Antal 

träffar 

Valda källor 

till C-uppsats 

Åtkomst 

Cinahl ”Intimate partner” (CINAHL 

Heading) AND ”Domestic 

Violence” (CINAHL Heading) 

544 3 2012-01-31 

Cinahl ” Domestic violence” (CINAHL 

Headings) AND “Nurs*” 

102 3 2012-01-31 

Cinahl ” Intimate Partner Violence” 

(CINAHL Headings) AND ”Nurs*” 

87 2 2012-01-31 

Cinahl “Women Abuse” (CINAHL 

Heading) AND “Emergency” 

(CINAHL Headings) 

72 2 2012-01- 31 

Cinahl ”Domestic violence” (CINAHL 
Headings) AND “Emergency” 

(CINAHL Headings) AND “Nurs*” 

(CINAHL Headings) 

26 1 2012-01-31 

Cinahl “Domestic violence” (CINAHL 

Headings) AND “Nurses role” 

(CINAHL Headings) 

12 1 2012-01-31 

MedLine “Domestic violence” (Mesh) AND 

“Nurse’s role” (Mesh) AND 

“Education” (Mesh) 

59 1 2012-01-31 

Totalt  902 13  
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2.3 Urval 

 
Artiklar vars syfte motsvarade det syfte som författarna ämnade besvara, valdes att inkluderas 

i uppsatsen. Titel och abstrakt har granskats utifrån syfte och frågeställning av båda 

författarna. Författarna valde att exkludera de artiklar som inte motsvarade syfte och 

frågeställningar.  Inklusionskriterierna vid artikelsökningarna var att deltagarna i studierna 

skulle vara utbildade sjuksköterskor samt att artiklarna som valdes skulle vara skrivna på 

engelska. Åldersbegränsning lades till inför sista sökningen och artiklarna fick inte vara 

publicerade tidigare än år 2006, då författarna ville sträva efter att inkludera aktuell forskning. 

Exklusionskriterierna vid artikelsökningen var att syftet med studien inte skulle beröra 

våldsutsatta kvinnors barn. De artiklar som exkluderades fokuserade på hur de våldsutsatta 

kvinnornas barn berördes av situationen. Författarna valde även att exkludera de artiklar som 

ej fanns tillgängliga i full text.  

 

 

2.4 Dataanalys 

 
Tretton artiklar, varav tre var kvantitativa och tio var kvalitativa, valdes ut och granskades 

kritiskt. Artiklarna delades upp mellan författarna och granskades först enskilt utifrån syfte, 

design, metod och resultat. Därefter granskades artiklarna och kvalitetsbedömdes gemensamt 

av båda författarna med hjälp av en modifierad version av Forsberg och Wengströms (2008) 

checklistor för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna har bearbetats i sin helhet med 

fokus på urvalsmetoden. Analysen av utvalda artiklar sammanställdes i en översiktstabell där 

författare, titel och publicerings år, design, urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetoder, dataanalys och resultat presenteras.  Sammanställning och analys av 

litteraturen redovisas i tabell 2.  

 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

 
Forskaren har ett ansvar när det kommer till forskning som omfattar människor och stor vikt 

skall läggas på att värna om deltagarnas hälsa, privatliv, värdighet och integritet 

(Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). Genom att följa Forsberg och Wengströms (2008) 

rekommendationer vad gäller forskningsprocessen, kommer inget skrivet material framställas 

på ett felaktigt eller missvisande sätt. Denna studie genomförs som en litteraturstudie, vilket 
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innebär att människor inte kommer påverkas på samma sätt som vid en empiriskstudie. 

Samtliga artiklar som inkluderades i studien har etiskt tillstånd. 

 

 

 

3 Resultat 
 

Resultatet presenteras dels i en tabell, se bilaga 1, där de olika artiklarna kortfattat redovisas. 

Utifrån teman som upptäckts när resultatet sammanställts redovisas även en sammanskriven 

resultatdel. 

 

3.1 Sjuksköterskans roll 

3.1.1 Skapa en trygg miljö  

Akutmottagningen är oftast den första vårdkontakten för våldsutsatta kvinnor. 

Akutmottagningen innebär ofta en stressfylld miljö där det är svårt att skapa den enskildhet 

som behövs i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006). 

Sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att skapa en trygg miljö där de våldsutsatta 

kvinnorna inte känner sig skuldsatta, utan öppet kan diskutera och berätta om sin situation 

(Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011; Häggblom & Möller, 2006; Maina & Majeke, 

2008). En av de intervjuade sjusköterskorna i Maina och Majekes (2008) studie berättar att sin 

roll som sjuksköterska i mötet med den våldsutsatta kvinnan går ut på att lugna och skapa 

trygghet kring kvinnan. Genom att ta bort faran kan kvinnan lättare ge en korrekt historia om 

vad som inträffat. 

 

3.1.2 Ge stöd 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan aldrig dömer en kvinna som söker vård då hon blivit 

utsatt för våld. Sjuksköterskan ska alltid försöka ha ett positivt synsätt och agera som ett stöd 

för den våldsutsatta kvinnan (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011). 

Sjuksköterskan tar även upp att det är viktigt att berätta för kvinnan att hon inte är ensam, 

våld mot kvinnor är ett känt samhällsproblem och att du är här för att hjälpa henne (Maina & 

Majekes, 2008).  
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3.1.3 Kommunicera 

Sjuksköterskor med stor erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor uppger att de ofta 

använder sig av enkla frågor, t.ex. Vad har hänt? Vart var du? Hur slog han dig? Med öppen 

eller knyten näve? Har det hänt förut? Det är viktigt att ge kvinnorna tid att svara, att sitta tyst 

och hålla ögonkontakt med kvinnan. På så sätt skapas ett förtroende (Häggblom & Möller, 

2006). 

 

3.1.4 Ge ett professionellt bemötande 

Eftersom sjuksköterskan ofta är den första vårdkontakten för den våldsutsatta kvinnan är det 

av stor vikt att sjuksköterskan intar en professionell roll och agerar som talesman för kvinnan 

till andra yrkesprofessioner (Häggblom & Möller, 2006; Maina & Majeke, 2008; Bradbury-

Jones et al, 2011). Som sjuksköterska är det viktigt att vara flexibel, ärlig, empatisk, kunnig 

och stödjande (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Sjuksköterskor belyser vikten av att kunna lyssna på den våldsutsatta kvinnan utan att döma 

henne. Våldsutsatta kvinnor känner sig ofta förödmjukade, så att stötta och vägleda dem på ett 

tryggt och förtroendefullt sätt är avgörande för kvinnans framtid (Brykczynski et al., 2011). 

Sjuksköterskor använder sig av sin egen personlighet, sin professionella och privata 

erfarenhet i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). I mötet med 

den våldsutsatta kvinnan är det viktigt att ha ett holistiskt tänkande. Det är lätt att fokusera på 

de fysiska skadorna och glömma bort de psykiska skadorna. När det kommer till psykiskt stöd 

känner många sjuksköterskor att det tar längre tid än att behandla fysiska skador (Brykczynski 

et al., 2011). 

 

 

3.1.5 Identifiera våldsutsatta kvinnor  
 

3.1.5.1 Se de brister som finns i vården  

Det saknas ofta riktlinjer för hur identifiering av våldsutsatta kvinnor ska ske (Hollingsworth 

& Ford-Gilboes, 2006). Misslyckande med att ta en fullgod anamnes och brister i 

dokumentation är de vanligaste orsaker till att våldsutsatta kvinnor inte fångas upp i vården 

(Androulaki, Rovithis, Tsirakos, Merkouris, Zedianakis, Kakavelakis & Psarou 2008). 

Sjuksköterskor använder sig av observation, anamnes, kroppslig undersökning och 

diagnostiserade undersökningar t.ex. röntgen för att konstatera fall av våld mot kvinnor. Då 

många våldsutsatta kvinnor söker vård på kvällar, nätter och helger försvåras dock situationen 
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då många professionella konsulter, som är insatta i ämnet, inte är tillgängliga. Sjuksköterskor 

anser att det i framtiden borde strävas efter att ha multiprofessionella team som är 

specialiserade i ämnet våldsutsatta kvinnor. Detta ansåg de skulle underlätta screening samt 

förbättra vården för våldsutsatta kvinnor (Maina & Majeke, 2008).  

 

Tidsbristen nämndes som ett skäl till att många sjuksköterskor inte screenar efter våldsutsatta 

kvinnor. Även rädslan för att förolämpa sin patient gjorde att sjuksköterskan inte frågade 

några frågor gällande våld i relationen. Det extra arbetet som medföljer när en kvinna berättar 

att hon har blivit utsatt för våld nämndes även som en anledning till varför sjuksköterskorna 

inte screenar efter våldsutsatta kvinnor. En del av sjuksköterskorna nämnde även att de inte 

vet hur de ska gå vidare när de fått reda på att en kvinna blivit utsatt för våld, så de väljer att 

inte fråga. (Robinson, 2010). 

 

Sjuksköterskor bör ha ett öppet sinne, då misshandel kan förekomma i alla samhällsklasser 

och kulturer. Studier visar att sjuksköterskor är mer benägna att screena efter våldsutsatta 

kvinnor i lägre sociala grupper (Brykczynski et al., 2011). I Robinsons (2010) intervjustudie 

framkom det att sjuksköterskor hade vissa fördomar gentemot våldsutsatta kvinnor. Det 

resulterade i att sjuksköterskor inte screenade efter våldsutsatta kvinnor eftersom det fanns 

förutfattade meningar om att de våldsutsatta kvinnorna inte följde de rekommendationerna 

som sjuksköterskorna gav dem. 

 

3.1.5.2 Se tecken som tyder på att en kvinna blivit utsatt för våld 

I Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2010) studie nämns skador som är typiska för 

våldsutsatta kvinnor t.ex. blåmärken på större delen av kroppen, blåmärken av olika åldrar, 

blåmärken som ej kan förklaras, blåtiror, svullna läppar, strypmärken på kvinnans hals och 

nacke samt brutna ben i ansiktet. Diffusa tecken på våld kan vara om kvinnan har blåmärken 

på kroppen men söker vård för t.ex. huvud- eller bröstsmärtor. Andra varningstecken är om 

kvinnan inte vill berätta om hur skadorna uppstått eller ger en oklar bild över hur det har gått 

till och om hon upprepat kommer tillbaka för flera olika skador. Beteenden som kan varna om 

misshandel är nervositet, stress, rädsla, gråtmildhet eller beteendeförändringar om partnern 

kommer in i rummet. Att partnern inte vill lämna kvinnan och sjuksköterskan ensamma i 

rummet bör även ses som ett varningstecken.  
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3.1.6 Bristen på adekvat utbildning 

 

3.1.6.1 Svårigheter med att utveckla den kliniska blicken 

Sjuksköterskor lär av sina egna erfarenheter från tidigare möten med patienter och utvecklar 

en klinisk blick där de kan känna igen tecken som tyder på kvinnomisshandel. Därför är det 

bra om en oerfaren sjuksköterska tar hjälp och stöd av erfarna sjuksköterskor vid möten med 

våldsutsatta kvinnor. Det kan göra sjuksköterskorna medvetna om sina känslor och personliga 

attityder samt hjälpa dem att arbeta med sina fördomar och jobba med en bra attityd gentemot 

sina patienter (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009). 

 

3.1.6.2 Behov av kunskap 

Sjuksköterskor har en nyckelroll när det kommer till att ta hand om våldsutsatta kvinnor 

(Maina & Majeke, 2008). En studie visar att nästan ingen av sjuksköterskorna, på de 

avdelningarna som ingick i undersökningen, hade kunskap i hur de skulle agera gentemot 

våldsutsatta kvinnor. De sjuksköterskor som hade en viss utbildning i ämnet hade själv tagit 

initiativ till att gå kurser (Häggblom & Möller, 2006). I en enkätstudie gjord av Androulaki et 

al. (2008) svarar hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna att de endast konstaterar att 

kvinnor blivit utsatta för våld om de har kroppsliga skador. 

 

En del av sjuksköterskorna beskrev att de inte hade fått någon utbildning i ämnet, de visste 

inte vad de skulle fråga för frågor, vem de skulle kontakta om det visade sig att kvinnan var 

utsatt för våld eller vad de skulle leta efter för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor 

(Robinson, 2010; Leppäkoski et al., 2010). Sjuksköterskor är i stort behov av utbildning i hur 

de på bästa sätt ska fånga upp och bemöta våldsutsatta kvinnor, likaväl som det behövs 

protokoll för screening (Androulaki et al., 2008). De sjuksköterskor som har utbildning inom 

området våld mot kvinnor har enligt Fisher, Hunt, Adamsam och Thurston (2007) studie dock 

inget inflytande när riktlinjer ska utformas. 

 

3.2 Sjuksköterskans upplevelse  

 
3.2.1 Frustration 

Sjuksköterskor upplever att våld mot kvinnor hade en relativt liten uppståndelse i media 

förutom när det innebär stor tragik och kvinnan t.ex. har avlidit av sina skador. Sjuksköterskor 

upplever att de har ett ansvar för att öka samhällets medvetenhet om våld mot kvinnor och 

även förmedla vilka konsekvenser våldet kan åstadkomma. Genom att upplysa samhället 

javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Androulaki%20Z%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Androulaki%20Z%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');
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hoppas sjuksköterskor att de kan förändra attityder och öka kunskapen hos allmänheten 

(Maina & Majeke, 2008). I Häggblom och Möllers (2006) studie beskrev sjuksköterskor att de 

kände en ilska över att kollegor inte tog våldsutsatta kvinnor på allvar. Detta trodde 

sjuksköterskorna berodde på en bristande kunskap och kunde förhindras genom att 

avdelningen genomförde en obligatorisk utbildning i hur man ska bemöta våldsutsatta 

kvinnor. 

 

Sjuksköterskorna känner en stor frustration när kvinnan väljer att gå tillbaka till ett våldsamt 

förhållande (Robinson, 2010; Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor upplever ofta att 

det är svårt att prata med våldsutsatta kvinnor och känner att det är svårt att skapa tillit och en 

öppen dialog inom sjukhusets väggar. Situationen försvåras även då sjuksköterskor upplever 

sig ha bristande resurser. Det finns inte tid att fråga de frågor som behövs och det är svårt att 

skapa en enskild plats (Laisser, Lugina, Lindmark, Nystrom & Emmelin, 2009). 

 

3.2.2 Känslomässigt engagemang 

Vissa sjuksköterskor blir väldigt känslomässigt engagerade när våldsutsatta kvinnor söker 

hjälp. Sjuksköterskorna känner sig frustrerade, hjälplösa och får svårt att fokusera på konkreta 

sätt att hjälpa kvinnan. Andra tar en mera distanserad roll och stänger av sig känslomässigt 

och fokuserar helt på den medicinska delen samt sina arbetsuppgifter. Det är lätt att ta med sig 

sina känslor hem från arbetet och fundera på om den våldsutsatta kvinnan fick den hjälp som 

hon var i behov av (Goldblatt, 2009).  

 

Att behöva lyssna på fruktansvärda historier och se vilka hemska saker dessa våldsutsatta 

kvinnor kan få utstå, gör att arbetet som sjuksköterska ofta hamnar på ett privat plan, istället 

för en professionell yrkesroll. Vissa sjuksköterskor upplever att de blir alldeles för 

känslomässigt engagerade i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Bengtsson-Tops, Saveman 

& Tops, 2009) samt att det är svårt att få kontakt med den våldsutsatta kvinnan vid det första 

mötet, eftersom det är vanligt att hon befinner sig i ett förnekelsestadium (Watt, Bobrow & 

Moracco, 2008). Sjuksköterskorna upplevde även ett känslomässigt lidande när våldsutsatta 

kvinnor inte lyssnade på deras råd och gick tillbaka till förhållandet där de utsattes för våld. 

Sjuksköterskorna beskrev då känslor som frustration och maktlöshet (Bengtsson-Tops et al., 

2009). 
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3.2.3 Maktlöshet 

Sjuksköterskor upplever ofta en känsla av maktlöshet i mötet med den våldsutsatta kvinnan då 

våldet redan har skett och det finns inget som sjuksköterskan kan göra för att få det ogjort. En 

del sjuksköteskor anser även att den våldsutsatta kvinnan själv gör sig till ett offer genom att 

stanna kvar i ett förhållande där de blir utsatta för våld (Bengtsson-Tops et al., 2009). I 

Laisser et al. (2009) studie framkom det att sjuksköterskor upplever att de inte får det stöd de 

önskar från samhället i de frågor som rör våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor upplever att 

samhället försöker tysta ner problemet med våldsutsatta kvinnor istället för att lösa det. 

Sjuksköterskor beskriver att de har en stark vilja till att stödja våldsutsatta kvinnor och de vill 

gärna ha en aktiv roll när det kommer till prevention. De upplever dock att de inte har de rätta 

verktygen för att åstadkomma detta.  

 

3.3 Granskning av artiklar 

 
3.3.1 Urval 

Av de 13 artiklar som granskats i denna studie redovisade 12 av dem sina urval komplett 

(Häggblom & Möller, 2006; Fisher et al., 2007; Goldblatt, 2009; Leppäkosko et al., 2010; 

Laisser et al., 2008; Robinsson, 2010; Brykczynski et al., 2009; Hollingsworth & Ford-

Gilboe, 2006; Watt et al., 2008; Maina & Majeke, 2008; Bengtsson-Tops et al., 2009; 

Bradbury-Jones et al., 2011). Åtta artiklar har välbeskrivet och tydligt redovisat sitt urval 

(Häggblom & Möller, 2006; Laisser et al., 2008; Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006; 

Bradbury-Jones et al., 2011; Bengtsson-Tops et al., 2009; Fisher et al., 2007; Goldblatt, 2009; 

Brykczynski et al., 2009). Fyra artiklar har beskrivit sitt urval på ett tillfredställande sätt 

(Maina & Majeke, 2008; Robinsson, 2010; Leppäkosko et al., 2010; Watt et al., 2008). I en 

artikel framkommer inte något urval Androulaki et al., 2008). Snöbollsurval genomfördes i 

fem artiklar (Brykczynski et al., 2009; Fisher et al., 2007; Bengtsson-Tops et al., 2009; 

Laisser et al., 2008; Häggblom & Möller, 2006), systematiskt urval genomfördes i fyra 

artiklar (Bradbury-Jones et al., 2011; Goldblatt, 2009; Leppäkosko et al., 2010; Robinsson, 

2010), bekvämlighetsurval utfördes i två artiklar (Maina & Majeke, 2008; Hollingsworth & 

Ford-Gilboe, 2006) och självurval genomfördes i en artikel (Watt et al., 2008). 
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4 Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskans roll går ut på att skapa en trygg miljö och stödja den våldsutsatta kvinnan. 

Sjuksköterskan bör använda sig av ett professionellt bemötande och skapa en relation där en 

god kommunikation är möjlig. Sjuksköterskor upplever ofta frustration i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan då det kan vara svårt att skapa en öppen dialog. Sjuksköterskor upplever 

även att de saknar utbildning i hur de screenar, bemöter och tar hand om våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskor beskriver även en känsla av maktlöshet, då kvinnan väljer att gå tillbaka till ett 

våldsamt förhållande. Det är vanligt att sjuksköterskor i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

blir känslomässigt engagerade.  

 

4.2 Resultat diskussion 

 
4.2.1 Sjuksköterskans roll 

Cirka 26 procent av alla kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för någon 

form av våld. Kvinnor som har utsatts för våld söker i de flesta fallen vård på en 

akutmottagning. Akutmottagningen är det ställe, näst efter familj, vänner och polis, dit de 

flesta våldsutsatta kvinnorna vänder sig för att få hjälp. En aktiv personal som vet vilka 

tecknen är hos de här kvinnorna är av stor betydelse. Studier visar på att om sjuksköterskorna 

rutinmässigt frågar kvinnan om hon blivit utsatt för våld ökar identifieringen av våldsutsatta 

kvinnor markant (Olive, 2007). 

 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning har en viktig roll när det kommer till att 

identifiera våldsutsatta kvinnor. För att sjuksköterskorna ska kunna ta hand om kvinnan, både 

fysiskt och psykiskt, behövs utbildning om våldets effekter på kvinnans hälsa (Svavarsdottir 

& Orlygsdottir, 2008). Detta framkom även i Robinson (2010) och Leppäkoskis et al. (2010) 

studie där sjuksköterskor ofta beskriver att de inte har någon utbildning i ämnet och inte vet 

vilka frågor de ska ställa (Robinson, 2010; Leppäkoski et al., 2010).  

 

Riktlinjer angående omhändertagande och bemötande av våldsutsatta kvinnor saknas ofta 

inom vården (Hollingsworth & Ford-Gilboes, 2006) och detta framkom även i Fisher et al. 

(2007) studie. De menar även att trots sjuksköterskans expertis inom området, så har hon 

inget inflytande när riktlinjer angående våldsutsatta kvinnor ska utformas (Fisher et al., 2007). 
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Sjuksköterskor är i stort behov av utbildning i hur de ska fånga upp och bemöta våldsutsatta 

kvinnor, likaväl som det behövs protokoll för screening (Androulaki et al., 2008). De flesta av 

sjuksköterskorna i studien gjord av Rhodes, Frankel, Levinthal, Prenoveau, Bailey och 

Levinson (2007) frågade inte direkta frågor till patienterna angående våld. Enligt Androulaki 

et al. (2006) är misslyckande med att ta en fullgod anamnes och brister i dokumentation är de 

vanligaste orsaker till att våldsutsatta kvinnor inte fångas upp i vården.  

 

I en studie gjord av Liebchutz, Battaglia, Finley och Averbuch (2008) uppgav en del kvinnor 

att vårdpersonalen inte frågade om utsattheten för våld trots att det var av den anledningen 

som kvinnan sökte vård. Detta styrks av Robinson (2010) som menar att detta kan bero på det 

extra arbete som medföljer när en kvinna berättar att hon har blivit utsatt för våld. Detta 

framkom även i Maina och Majekes (2008) studie där de även tar upp att det i framtiden 

borde strävas efter att ha multiprofessionella team som är specialiserade i ämnet våldsutsatta 

kvinnor, då detta skulle underlätta screening. I resultatet från Olive (2007) samt Svavarsdottir 

och Orlygsdottirs (2008) studier framkom det att rutiner angående screening borde införas på 

alla akutmottagningar. Olive (2007) anser även att sjuksköterskor har en viktig roll när det 

kommer till att samordna flera olika instanser då en våldsutsatt kvinna söker vård.  

 

I flera studier framkom det att det är viktigt att låta patienten tala om sina erfarenheter och att 

sjuksköterskan visar empati och förståelse. Sjuksköterskans roll är att vägleda den 

våldsutsatta kvinnan, lyssna på kvinnan, ge ett emotionellt och psykologiskt stöd, visa 

förståelse och stärka henne till att förändra sin livssituation (Rhodes et al., 2007; Brykczynski 

et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006; Maina & Majeke, 2008; Olive, 2007). I en studie 

gjord av Gutmanis et al. (2007) identifierades tydliga samband mellan sjuksköterskans 

förståelse samt kunskaper, när det kommer till att sätta sig in i den process en våldsutsatt 

kvinna går igenom. Sjuksköterskor som är utbildade i ämnet våld i nära relation, hade en ökad 

förståelse för kvinnans situation och samt ett professionellt förhållningssätt till den utsatta 

kvinnan. I resultatet från Liebschutz et al. (2008) uttrycks att det är av stor vikt att sjuksköterskan 

skapar en säker miljö där kvinnan känner sig trygg. Det är även viktigt att sjuksköterskan visar 

empati och inte pressar kvinnan till att berätta om det som inträffat. Vårdens bemötande av 

kvinnan och kvinnans möte med vården var avgörande för om kvinnan valde att berätta om sin 

situation eller inte. 
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4.2.2 Sjuksköterskans upplevelse 

Enligt Gutmanis et al. (2007) studie beskriver vårdpersonal att faktorer som påverkar vården 

av våldsutsatta kvinnor var bland annat brist på utbildning, tidsbrist, känsla av maktlöshet, oro 

för att inte kunna garantera kvinnans säkerhet, rädsla för att förolämpa kvinnan samt brist på 

effektiva interventioner. Detta styrks av Bengtsson-Tops et al. (2009) resultat där de beskriver 

att sjuksköterskor upplever en känsla av maktlöshet i mötet med den våldsutsatta kvinnan, då 

våldet redan har skett och det finns inget som sjuksköterskan kan göra för att få det ogjort. 

Detta leder till att arbetet ofta hamnar på ett privat plan, istället för att sjusköterskan intar en 

professionell yrkesroll. Resultatet styrks av Goldblatt (2009) som beskriver att vissa 

sjuksköterskor blir väldigt känslomässigt engagerade i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

samt upplever känslor som frustration och hjälplöshet. Robinson (2010) menar att 

sjuksköterskor ibland har vissa fördomar gentemot våldsutsatta kvinnor, vilket resulterar i att 

sjuksköterskor inte screenade efter våldsutsatta kvinnor. Detta menar Häggblom & Möller 

(2006) kan leda till osämja mellan hälso- och sjukvårdspersonal och kan förhindras genom att 

öka kunskapen om våldsutsatta kvinnor hos personalen.  

 

Sjuksköterskor väljer i många fall att inte fråga kvinnor som söker vård om de har blivit 

utsatta för våld, då de tror att kvinnorna ska känna sig förolämpade. Studier visar dock att 

patienter överlag inte känner sig illa till mods över frågor om våld (Olive, 2007; Robinson, 

2010). I resultatet från Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen och MacMillan (2007) framkom det 

att sjuksköterskor som har erfarenhet och/eller utbildning i ämnet i större utsträckning vågar 

fråga kvinnor om de blivit utsatta för våld. När sjuksköterskans bedömde att kvinnan var 

allvarligt skadad ansåg sjuksköterskan att det var lättare att fråga om utsattheten för våld i 

nära relation. 

 

4.2.3 Granskning av artiklar  

Av de 13 valda artiklarna redovisade 12 av dem sina urval (Häggblom & Möller, 2006; Fisher 

et al., 2007; Goldblatt, 2009; Leppäkosko et al., 2010; Laisser et al., 2008; Robinsson, 2010; 

Brykczynski et al., 2009; Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006; Watt et al., 2008; Maina & 

Majeke, 2008; Bengtsson-Tops et al., 2009; Bradbury-Jones et al., 2011). En artikel 

redovisade inte sitt urval (Androulaki et al., 2008). Författarna anser att artikeln inte kan 

uteslutas på grund av brister i beskriven urvalsmetod, då denna studie för med sig intressanta 

svar.  



16 
 

 

Snöbollsurval genomfördes i fem artiklar (Brykczynski et al., 2009; Fisher et al., 2007; 

Bengtsson-Tops et al., 2009; Laisser et al., 2008; Häggblom & Möller, 2006), systematiskt 

urval genomfördes i fyra artiklar (Bradbury-Jones et al., 2011; Goldblatt, 2009; Leppäkosko 

et al., 2010; Robinsson, 2010), bekvämlighetsurval utfördes i två artiklar (Maina & Majeke, 

2008; Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006) och självurval genomfördes i en artikel (Watt et 

al., 2008). Författarna anser att det finns vissa svagheter med snöbollsurval, då valda individer 

blir förmedlad vidare till andra kontakter och detta kan leda till att resultatet inte blir 

detsamma som om studien hade genomfört randomiserat. Dock anser författarna att  

det inte går att utesluta artiklar på grund av deras val av urvalsmetod, då detta medför att 

författarna påverkar resultatet.  

 

 

4.3 Metoddiskussion 
 

Författarna valde att göra en deskriptiv litteraturstudie då det redan fanns många kvantitativa 

och kvalitativa studier gjorda inom området. Författarna sökte artiklar på ett systematiskt sätt i 

databaserna PubMed och CINAHL och valde ut tretton relevanta artiklar. Sökorden som 

användes var MesH termer samt Headings och användes då författarna ansåg att de var 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Publiceringsår på artiklarna begränsades till 

2006, detta för att resultatet skulle baseras på aktuell forskning. En svaghet i denna studie kan 

vara att författarna valde att endast inkludera artiklar som fanns tillgängliga i full text. Av de 

tretton artiklar som valdes ut till resultatet saknade en artikel ett beskrivet urval. Författarna 

valde ändå att ta med denna artikel, då den ansågs belysa studiens syfte.  

 

Alla artiklar som valdes ut har författarna kritiskt granskat utifrån deras kvalitet. Författarna 

valde att endast analysera vetenskapligt granskade artiklar för att trovärdigheten i studien 

skulle bli så tillförlitlig som möjligt. För att få ett globalt perspektiv har författarna valt att 

inkludera artiklar som är genomförda i Sverige, Finland, Canada, Kenya, Tanzania, USA, 

Skottland, Grekland, Israel och Australien.  

 

Valda artiklar presenteras i en översiktstabell (tabell 2) där författare, årtal, land, syfte, urval, 

undersökningsgrupp, datainsamling, dataanalys och resultat presenterades. Författarna valde 

att inkludera artiklar som var både av kvalitativ samt kvantitativ ansats och av olika 

metodologiska ansatser, då det författarna ansåg att detta ökade studiens reabilitet. Att endast 



17 
 

tre av de tretton valda artiklarna var kvantitativa kan ses som en brist. Författarna anser dock 

att kvalitativa artiklar i detta anseende var mer lämpade, då författarna ville undersöka hur 

sjuksköterskor upplever mötet med den våldsutsatta kvinnan. De 13 granskade artiklar som 

valdes att inkluderas i studien hade en hög överensstämmelse av resultaten och författarna 

anser därför att även detta visar att tillförligheten i studiens resultat är hög. Författarna har 

objektivt granskat och analyserat valda artiklar enligt en version av Forsberg och Wengströms 

(2008) checklistor, för att på så sätt kunna redovisa ett noggrant resultat. Studiens trovärdighet 

stärks av att vi var två som läste och bearbetade materialet, detta bidrar till en mera 

heltäckande och rättvis bild av resultatet.  

 

 

 

4.4 Allmändiskussion  

 

Sjuksköterskor kommer, oavsett vilken specialitet de är yrkesamma inom, att möta 

våldsutsatta kvinnor. Våld mot kvinnor förekommer oavsett ålder, ursprung och 

samhällsklass, så därför anser författarna att det är av största vikt att sjuksköterskan inte har 

en förutbestämd bild av den våldsutsatta kvinnan. Omvårdnad är grunden i sjuksköterskans 

arbete och innebär både en fysisk och psykisk omsorg. I många fall tror författarna att 

omvårdnaden blir inriktad på de fysiska skadorna och den psykiska omvårdnaden hamnar i 

andra hand. Detta tror författarna kan undvikas genom att införa riktlinjer där det tydligt 

framgår hur sjuksköterskan bör agera i omhändertagandet av kvinnan.  

 

I denna litteraturstudie har resultatet visat att sjuksköterskor saknar utbildning för att screena, 

bemöta samt hjälpa dessa kvinnor. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan vet 

vilken roll hon har i mötet med den våldsutsatta kvinnan och känner sig trygg med sina 

kunskaper. Sjuksköterskan i sig kan inte genomföra en förändring hos kvinnan, men genom 

att använda de rätta verktygen kan hon vägleda och kvinnan till att ta ett beslut.  

 

Författarna anser även att det är av stor vikt att ämnet våld mot kvinnor berörs av alla 

universitet och högskolor i landet som bedriver sjuksköterskeutbildningar. På så vis besitter 

alla sjuksköterskor kunskap inom ämnet när de är färdigutbildade och ska ut i arbetslivet. I 

denna litteraturstudie har det framkommit att vissa sjuksköterskor har fördomar och 

förutfattade meningar om våldsutsatta kvinnor. De kan till exempel vara att sjuksköterskan 
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anser att det är kvinnans eget fel att hon har blivit utsatt för våld eller att det inte är någon ide 

att försöka hjälpa kvinnan då hon ändå inte följer de råd som sjuksköterskan ger. Detta tror 

författarna beror på okunskap och kan åtgärdas genom att anordna utbildningar för 

sjukvårdspersonal inom området våld mot kvinnor. 

 

4.4.1 Teoretisk anknytning 

Kvinnovåld är ett stort problem och orsaker stort lidande. Eriksson (1994) menar att en god 

vård innebär att minska lidande för patienten. Författarna anser att sjuksköterskan har ett stort 

ansvar i att identifiera samt att ge våldsutsatta kvinnor en god omvårdnad, som är präglad av 

respekt och värdighet. Eriksson (1987) menar att all vård ska ha sin grund i kärlek samt 

ansvar och detta anser författarna stor vikt i omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan. Dels 

för att kvinnan ska känna att sjuksköterskan genuint bryr sig samt vill hjälpa kvinnan, men 

även då sjuksköterskan har ett stort ansvar i sin yrkesroll. 

 

Eriksson (1987) menar att genom att berätta om sitt lidande kan människan få kraft till 

förändring. Detta tror författarna stämmer, då många våldsutsatta kvinnor lever i förnekelse 

eller anklagar sig själva. Genom att kvinnan berättar om sin livssituation erkänner hon 

problemet för sig själv samt omgivningen och skapar då en första tanke om att skapa en 

förändring.  Författarna tror att sjuksköterskan har en vital roll i att hjälpa kvinna att 

genomföra denna förändring.  

 

4.4.2 Vidare forskning 

Författarna anser att det finns ett stort behov av vidare forskning inom ämnet. I denna 

litteraturstudie framkom att det saknas kunskap hos sjuksköterskor inom ämnet våld mot 

kvinnor. Mer utbildning inom området är därför befogat. Författarna anser att riktlinjer bör 

utformas för att på så sätt öka vårdkvaliteten för våldsutsatta kvinnor. Detta tror författarna 

kan öka sjuksköterskans kunnande inom området och bidra till att sjuksköterskan upplever sig 

tryggare i sin roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan.  Författarna tror att det är av stor vikt 

att fler empiriska studier angående sjuksköterskans kunskap inom området våld mot kvinnor 

genomförs. Det finns även intresse i att undersöka sjuksköteutbildningen på Sveriges 

högskolor och universitet för att få en uppfattning om den nyutexaminerade sjuksköterskans 

kunskap om våld mot kvinnor.  
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4.4.3 Slutsats 

Våld mot kvinnor är ett erkänt socialt problem (Lutenbacher et al., 2004). Sjuksköterskans 

roll är att bemöta den våldsutsatta kvinnan på ett tryggt och förtroendefullt sätt, samt skapa en 

lugn och avskild miljö. Sjuksköterskor upplever ofta frustration och maktlöshet i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan, samt att sjusköterskan ofta känner sig känslomässigt engagerad när 

våldsutsatta kvinnor söker vård. Studien visar att sjuksköterskor upplever att de saknar 

kunskap i vilken roll de ska inta och är därför i behov av mer utbildning inom ämnet. 
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skor är 

viktigt. 

 

Registered 

nurses´ self- 

efficacy for 

assessing and 

responding to 

women abuse 
in emergency 

department 

settings 

Hollings- 

worth, E. 

& Ford- 

Gilboe, M.  

(2006). 

Canada.  

Att 

undersöka 

hur 

sjukskötersk

or skattar sig 

själva i mötet 
med 

våldsutsatta 

kvinnor med 

fokus på 

hänsyn och 

bedömning. 

Detta 

testades 

genom 

Bandura´s 

teori.  

Kvantitativ 

enkätstudie 

med 

deskriptiv 

korrelations 

design.  
Bekvämlig- 

hets urval. 

2000 (1000 

sjuksköter-

skor och 1000 

läkare) blev 

erbjudna att 

delta i studien. 

722 

sjuksköter-

skor och 328 
läkare valde 

att delta.  

Data samlades 

in genom en 

modifierad, 

skräddarsydd 

design. 

Deltagarna fick 
ett mail där de 

blev tillfrågade 

om de ville 

delta i studien. 

Om de tackade 

ja, fick de efter 

en vecka hem 

en enkät och 

information 

om studien. De 

fick även 2 
dollar i 

restaurang- 

Data 

analyserades 

med hjälp av 

SPSS. Lämplig 

beskrivande 

statistik 
beräknas för 

alla variabler. 

Pearsons r 

korrelationsteo

ri användes för 

att testa olika 

hypoteser.  

Ett positivt 

samband 

hittades 

mellan hur 

sjuksköter-

skor 
upplever  

sig ha 

informa-

tion 

tillgängligt 

och hur de 

upplever sig 

kunna 

bedöma och 

reagera på 

kvinnor 
som blivit 

utsatt för 
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kuponger som 

tack för deras 

deltagande.   

exempelvis 

övergrepp. 

Intimate 

partner 

violence: 

Advanced 

practice 

nurses clinical 

stories of 

success and 
challenge 

Bryk-

czynski, 

A. K., 

Crane, P., 

Medina, 

K. C. & 

Pedraza, 

D. 
(2009). 

USA. 

Att 

undersöka 

vilken 

kunskap 

sjukskötersk

or har från 

kliniska 

erfarenheter i 
arbetet med 

kvinnor som 

har upplevt 

våld i 

parrelationer. 

Kvalitativ 

intervju-

studie. 

Snöbollsurval. 

Under- 

söknings-

gruppen 

består av 
sjuksköter-

skor med 

erfarenhet av 

att arbeta med 

våldsutsatta 

kvinnor. Det 

var 

sammanlagt 

10 sjuksköter-

skor som 

deltog i 
studien. 

 

Intervjuerna 

ägde rum 

enskilt och 

band-

inspelades. 

 

Intervjuerna 

transkriberades 

och 

analyserades 

med hjälp av 

tolkande 

fenomenologi. 

Analysen 
utgick från 

helhet till delar 

med fokus på 

att bibehålla 

intervjuernas 

sammanhang. 

Sjuksköt- 

erskorna 

upplevde att 

de hade en 

viss 

kunskap i 

mötet med 

den vålds-
utsatta 

kvinnan, 

men ansåg 

sig behöva 

mer 

utbildning.  

Myth and 

stereotypes: 

How 

registered 

nurses screen 

for intimate 

partner 

violence 

Robinsson

, R. 

(2010). 

USA. 

 

Att 

undersöka 

hur 

sjukskötersk

or 

identifierar 

kvinnor som 

utsatts för 

våld, vilka 

svårigheter 
som kan 

finnas, 

vilken roll 

sjukskötersk

an har och 

vilka resurser 

hon har i 

arbetet med 

dessa 

kvinnor.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Systematiskt- 

urval. 

13 sjuksköter-

skor 

intervjuades.  

10 

strukturerade 

frågor ställdes 

under intervjun 

som även 

spelades in på 

band.  

Intervjuerna 

kodades och 

delades in i 

olika teman. 7-

stegs 

analysmetoden 

Colaizzi 

användes. 

Därifrån togs 

meningsenhete
r ut och 

kategoriserade

s i teman.  

Sjuksköter-

skor har en 

bristande 

kunskap i 

mötet med 

den vålds-

utsatta 

kvinnan. 

Sjuksköt-

erskan 
upplever 

ofta att hon 

har för lite 

resurser, 

vilket 

skapar 

frustration.  

Striving to 

make a 

difference: 
Health care 

worker 

experiences 

with intimate 

partner 

violence 

clients in 

Tanzania 

Laisser, 

M. R., 

Lugina, I. 
H., 

Lindmark, 

G., 

Nystrom, 

L. & 

Emmelin, 

M. 

(2008). 

Tanzania.  

Beskriva 

vårdpersonal

ens 
erfarenheter 

och 

uppfattningar 

i mötet med 

den 

våldsutsatta 

kvinnan och 

diskutera 

sjukskötersk

ans roll 

angående 
stöd och 

prevention.  

Kvalitativ 

intervjustudie.  

Snöbollsurval. 
16 st deltog i 

studien.  

Intervjuerna 

hölls utifrån en 

intervjuguide 
som var 

flexibel. Alla 

intervjuer 

bandinspelades 

Intervjuerna 

lästes igenom 

ett flertal 
gånger, 

transkriberades 

och översattes 

ordagrant. 

Menings-

enheter togs 

sedan ut och 

organiserades 

med hjälp av 

datorprogram

m-et Open 
Code. 

Intervjuerna 

Sjuk- 

sköterskor 

upplevde 
ofta att det 

var svårt att 

skapa tillit 

och en 

öppen 

dialog till 

vålds- 

utsatta 

kvinnor. 

Sjuksköter-

skorna 
upplevde 

ofta 
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kodades och 

delades in i 

teman och 

subteman.  

frustration 

och 

maktlöshet. 

Identification 

of women 

exposed to 

acute physical 

intimate 

partner 

violence in an 
emergency 

department 

setting in 

Finland 

Leppä-

kosko, T., 

Åstedt-

Kurki, P. 

& 

Paavilaine

n, E. 
(2010). 

Finland. 

Genom att 

förse 

personalen 

inom 

akutsjuk-

vården med 

information 
om 

våldsutsatta 

kvinnor och 

deras 

situation kan 

vården för 

kvinnorna 

förbättras 

och 

screeningen 

kan göras 
mera 

effektiv.  

Deskriptiv, 

tvärsnitts-

studie. 

Systematiskt- 

urval. 

Enkäter 

samlades in 
från 28 

akutmottagnin

gar som hade 

tackat ja till 

att medverka.  

Data samlades 

in i två 

omgångar. 

Första 

omgången fick 

de 

medverkande 
svara på en 

självrapportera

nde enkät som 

innehöll både 

kvantitativa 

och kvalitativa 

frågor. Andra 

omgången 

gjordes semi-

strukturerade 

intervjuer med 
33% av 

deltagarna i 

studien. För att 

få fram 

deltagare till 

intervjuerna 

användes ett 

slumpmässigt 

urval.  

Chi-2-test 

användes för 

att analysera 

enkäterna. 

Intervjuerna 

trans-

kriberades och 
därefter togs 

menings-

enheter ut.  

För att 

tidigt 

identifiera 

och hjälpa 

kvinnor 

som har 

blivit utsatta 
för våld 

krävs det 

mer 

utbildning i 

ämnet för 

sjukvårds-

personalen 

som jobbar 

på akuten.  

Caring for 

abused 

women: 
impact on 

nurses´ 

professional 

and personal 

life 

experiences 

Goldblatt, 

H. 

(2009). 
Israel. 

Undersöker 

hur vården 

av 
våldsutsatta 

kvinnor 

påverkar 

sjuk-

sköterskans 

professionell

a roll och 

privatliv. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Systematiskt 
urval.  

22 st 

sjuksköterskor 

som jobbar 

inom olika 

avdelningar 

kontaktades 

och 

intervjuades.  

14st grund-

utbildade 

elever samlade 
in datan under 

deras kliniska 

utbildning med 

hjälp av 

författaren av 

artikeln som 

handledare. 

Intervjuerna 

skedde enskilt 

och band-

inspelades. 

Artikelns 

författare 

lyssnade och 
gick igenom de 

transkriberade 

intervjuerna 

och sedan togs 

teman ut tills 

de inte fick 

fram några nya 

teman. 

Genom att 

erbjuda 

utbildningar 
i screening, 

samt hur 

man hjälper 

den 

våldsutsatta 

kvinnan kan 

den känslo-

mässiga 

påverkan på 

sjuk-

sköterskan 

minskas. 
Även 

vården för 

de 

våldsutsatta 

kvinnorna 

förbättras 

på så sätt.  

“Health is a 

difficult 

beast”: The 

interrelationsh

ips between 
domestic 

violence, 

Fisher, C., 

Hunt, L., 

Adamsam, 

R & 

Thurson, 
W. E. 

(2007). 

Artikeln 

rapporterar 

om möjliga 

förklaringar 

till varför 
sjukvården 

tar en 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Snöbollsurval. 

30 personer 

med olika 
roller i 

vårdandet av 

Semi-

strukturerade 

intervjuer hölls 

enskilt med 

alla deltagare.  

Intervjuerna 

transkriberades 

och 

analyserades 

med QSR N6 
datorbaserade 

kvalitativa data 

Resultatet 

tyder på ett 

behov av 

effektivare 

samarbete 
mellan de 

olika 
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women´s 

health and the 

health sector 

An Australian 

case study 

Australien. sekundär roll 

i Australien 

vad gäller 

våld mot 

kvinnor i 

hemmet. 

Studien 

bidrar till att 

analysera 

hälso-
konsekvens-

er för 

kvinnor som 

utsätts för 

våld i 

hemmet. 

kvinnor som 

utsatts för 

våld i hemmet 

medverkade.  

analysprogram

.   

instanserna 

som rör 

kvinnor 

som blivit 

utsatta för 

våld i 

hemmet.  

On a life-

saving 

mission: 

Nurse’s 

willingness to 

encounter 
with intimate 

partner abuse 

Häggblom

, A. & 

Möller, A. 

(2006). 

Finland. 

Att på djupet 

undersöka 

utvalda sjuk-

sköterskors 

upplevelser 

av mötet 
med 

våldsutsatta 

kvinnor, 

samt sjuk-

sköterskans 

roll som 

hälso- och 

vårdgivare 

till dessa 

kvinnor.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Snöbollsurval 

10 st 

sjuksköterskor 

som valts ut 
p.g.a. deras 

expertis inom 

området våld 

mot kvinnor. 

Enskilda 

ostrukturerade 

intervjuer som 

band-

inspelades. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant och 

kodades. De 

delades sedan 

upp i teman 
och subteman.  

Sjuksköters

kor har en 

viktig roll i 

mötet med 

den 

våldsutsatta 
kvinnan, 

men saknar 

kompetens 

och 

utbildning 

inom 

området.  

 


