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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som beskrivs som ett globalt 
folkhälsoproblem. De senaste 10 åren har antalet anmälningar i Sverige gällande kvinnovåld 
ökat med 30 procent. Kvinnovåld omfattar fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Våldet leder till 
konsekvenser för kvinnan som utsätts och stora kostnader för samhället. Våld mot kvinnor av 
nuvarande eller före detta manlig partner är ofta det som är mest våldsamt och upprepas i 
högre grad än våld av kvinnor eller inom samkönade relationer. 
 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnan 
som blivit utsatt för våld av sin nuvarande eller tidigare manliga partner.                    
 
Metod: Denna litteraturöversikt gjordes i enlighet med Fribergs metod. Underlaget  för 
resultatet var 11 vetenskapliga artiklar som belyser sjuksköterskans upplevelse av mötet med 
kvinnan som blivit utsatt för våld av nuvarande eller tidigare manlig partner. Artiklarna 
hämtades från databaserna Pubmed och Cinahl complete. Därefter analyserades artiklarna 
vilket mynnade ut i teman och subteman. 
 
Resultat: Litteraturöversikten resulterade i fyra teman: Emotionella möten, Sjuksköterskans 
roll, Faktorer som påverkar omvårdnaden och Organisation. Subteman till Emotionella möten: 
Sjuksköterskans känslor och Strategier för att hantera känslorna. Subteman till 
Sjuksköterskans roll: Psykosocial omvårdnad och Medicinsk omvårdnad. Subteman till 
Faktorer som påverkar omvårdnaden: Tidstillgång och arbetsbelastning, Sjuksköterskans 
attityd och Benägenhet att fråga om våld. Subteman till Organisation: Riktlinjer, Utbildning 
och Samarbete. 
 
Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Katie Erikssons caritativa teori som syftar till 
att lindra lidande, samt utifrån Arbetsmiljöverkets och Världshälsoorganisationens 
rekommendationer. Vidare har sjuksköterskans upplevelse diskuterats i förhållande till studier 
som belyser den våldsutsatta kvinnans upplevelse av mötet med sjuksköterskan.   
 
Nyckelord: Kvinnovåld, manlig partner, sjuksköterska, upplevelser, våld i nära relationer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 
Abstract  
 
Background: Violence against women is a social problem that is described as a global 
public health problem. The last 10 years the number of complaints regarding violence against 
women in Sweden has increased by 30 percent. Violence against women includes physical, 
psychological and sexual violence. The violence has consequences for the woman who is 
exposed and it also means large costs for the society. Violence against women by current or 
former male partner is often more violent and repeated to a greater degree than violence by 
women or in same-sex relationships. 
 
Aim: The aim of the study was to describe nurses' experience of the encounter with the 
woman who has been subjected to violence by current or former male partners. 
 
Method: This literature review was made in accordance with Friberg's method. The basis of 
the result was 11 scientific studies that highlight nurses' experience of the encounter with the 
woman who has been subjected to violence by current or former partners. The studies 
retrieved from PubMed and CINAHL complete. The studies were analyzed and resulted in 
themes and subthemes. 
 
Results: The literature review resulted in four themes: Emotional meetings, Nurse's role, 
Factors that affecting the care and Organization. Subthemes to Emotional meetings: Nurses 
emotions and Strategies to manage the emotions. Subthemes to Nurse's role: Psychosocial 
care and Medical care. Subthemes to Factors that affecting the care: Time access and 
workload, Nurse´s attitude, Willingness to ask about violence. Subthemes to Organization: 
Guidelines, Education and Cooperation. 
 
Discussion: The result has been discussed in relation to Katie Eriksson caritative theory 
that aims to relieve suffering. It has also been compared to the Swedish Work Environment 
and the World Health Organization recommendations. Furthermore, the result of nurse's 
experience has been discussed in relation to studies that highlight abused women's experience 
of the encounter with the nurse. 
 
Keywords: Experiences, intimate partner violence, male partner, nurse, violence against 
women  
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1.Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning var vi med om att misstankar fanns att kvinnliga 

patienter blivit utsatta för våld av sin partner. Diskussioner kring hur man skulle gå tillväga 

uppstod på vårdavdelningarna men agerandet uteblev. Dessa situationer väckte tankar kring 

hur man borde hantera detta. Vi båda har även erfarenheter av att kvinnliga bekanta blivit 

utsatta för våld av sin partner. Vad dessa kvinnor haft gemensamt är att de undvikit att söka 

vård på grund av oro för hur de ska bli bemötta av vårdpersonalen. Att kvinnovåld är vanligt 

förekommande är vi medvetna om, men hittills i vår utbildning har vi inte kommit i kontakt 

med någon form av kunskap kring hur vi som blivande sjuksköterskor ska möta den 

våldsutsatta kvinnan. Därför valde vi detta ämne med förhoppning om att denna 

litteraturöversikt ska bidra till kunskap om vilka resurser och vilken kompetens som krävs för 

att mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan ska bli vårdande.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av begreppet kvinnovåld 

Begreppet våld innebär att en våldshandling sker (Kvinnofridslinjen, 2016). Våldshandlingen 

kan vara en kombination av olika sorters våld. Kvinnovåld omfattar fysiskt, psykiskt och 

sexuellt våld vilket för kvinnan som utsätts medför konsekvenser såsom fysisk, psykisk och 

sexuell skada, trauma och död (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014). Fysiskt våld kan 

innebära att bli fasthållen mot sin vilja, knuffad, slagen, sparkad eller att förövaren tar 

stryptag (Kvinnofridslinjen, 2016). Psykiskt våld kan innebära att bli skrämd, hotad, 

förnedrad eller kränkt. Det kan också handla om att nedvärdera eller isolera kvinnan. Sexuellt 

våld kan innebära sexuella trakasserier, kränkningar, att tvingas till sexuella handlingar samt 

våldtäkt.  

Våld i hemmet är ett begrepp som innefattar kvinnovåld, men det kan även röra sig om 

barnmisshandel, kvinnor som slår sin partner, barn som slår övriga familjemedlemmar och 

män som slår sin manliga partner (World Health Organization, 2012). Våld i nära relationer är 

ett begrepp som omfattar kvinnovåld men även våld av kvinnor eller våld inom homosexuella 

och bisexuella relationer. Våld mot kvinnor av nuvarande eller före detta manlig partner är 

ofta det som är mest våldsamt och upprepas i högre grad än våld av kvinnor eller inom 

samkönade relationer (Flinck & Paavilainen, 2010).   
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2.2 Kvinnovåldets historia 

Fram till mitten av 1800-talet var det i Sverige en mans lagstadgade rättighet att hålla rätt på 

sin kvinna och sina barn även om det innebar att ta till våld (Diesen & Diesen, 2013). Att 

våldta sin hustru blev en olaglig handling år 1965. Därefter tillkom lagen om besöksförbud, 

rätten till målsägandebiträde och den stora kvinnofridsreformen som bland annat innebar att 

brottet grov kvinnofridskränkning skrevs in i brottsbalken år 1998. Brottet innebär att en man 

kan dömas för ett flertal brottsliga gärningar utan att varje enskild händelse nödvändigtvis 

behöver specificeras, under förutsättning att ett antal händelser kan påvisas. 

Än idag är våld mot kvinnor ett allvarligt samhällsproblem som beskrivs som ett globalt 

folkhälsoproblem (Diesen & Diesen, 2013). Forskning om kvinnovåld expanderade i Norden 

och på många håll internationellt under 1970-talet, men det dröjde till 2000-talet innan 

forskningen i Sverige tog ett kliv framåt (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001).  

 

2.3 Prevalens 

Brottsoffermyndigheten gjorde i Sverige år 2001 en omfångsundersökning som visade att mer 

än var tredje kvinna blivit utsatt för våld av tidigare sambo eller make. Undersökningen 

visade vidare att mer än var sjätte kvinna blivit utsatt för våld av tidigare pojkvän som de inte 

delat bostad med. Utöver detta har drygt var tionde kvinna blivit utsatt för våld av nuvarande 

partner. Våld av tidigare pojkvän domineras av sexuellt våld, medan våld av tidigare eller 

nuvarande sambo/make domineras av fysiskt våld (Lundgren et al., 2001).  

 De senaste 10 åren har antalet anmälningar i Sverige där kvinnor blivit utsatta för våld ökat 

med cirka 30 %. Detta beror troligtvis på både en ökad benägenhet att anmäla och en faktisk 

ökning av brotten. Av det totala antalet anmälningar gällande våld mot kvinnor är det ca 70 % 

som skett inom en relation (Diesen & Diesen, 2013). Att våldshandlingen ofta sker av någon i 

kvinnans närhet bidrar till ett stort mörkertal av antalet utsatta (Grände, Lundberg & Eriksson, 

2009). Enligt Diesen och Diesen (2013) är det runt 20 % av brotten som leder till en anmälan. 

Trots ökat antal anmälningar och kända allvarliga konsekvenser av våldet har få studier gjorts 

för att belysa hur vården för de våldsutsatta kvinnorna kan förbättras (Pratt-Eriksson et al., 

2014). En stor del av de studier som gjorts inom ämnet har fokuserat på antal utsatta, typ av 

skador och samhällskostnader. 
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2.4 Konsekvenser 

Konsekvenser av våld kan innebära att kvinnan mår dåligt fysiskt och psykiskt, vilket kan 

leda till långvariga sjukskrivningar och stora kostnader för samhället (Wendt & Enander, 

2013). En kvinna som blivit utsatt för våld löper större risk att utveckla psykisk ohälsa som 

exempelvis tvångssyndrom, ångest, paranoia, neuroticism, ätstörningar och sömnsvårigheter. 

Det sexuella våldet kan ge somatiska besvär i form av genitala skador, sexuellt överförbara 

sjukdomar, samt oönskad graviditet (Avdibegović & Sinanović, 2006).  

Den våldsutsatta kvinnan kan söka sig till vården för stressrelaterade problem såsom 

depression, ångest, huvudvärk, trötthet eller mag och-tarmproblem. Andra orsaker till att söka 

vård efter att ha blivit utsatt för våld kan vara abort, smärta och självmordsförsök (Häggblom 

& Dreyer Fredriksen, 2011). Till följd av våldets konsekvenser löper dessa kvinnor större risk 

att börja använda smärtstillande läkemedel eller narkotika (Avdibegović & Sinanović, 2006). 

 

2.5 Normaliseringsprocessen 

Om kvinnan utsätts för våld upprepade gånger kan det resultera i en normaliseringsprocess, 

vilket innebär att våldet träder in i vardagen successivt och blir en del av det normala (Wendt 

& Enander, 2013). Detta begrepp är viktigt att känna till inom vården för att vårdpersonal ska 

vara medvetna om varför kvinnan inte lämnar mannen eller till och med försvarar honom. 

Normaliseringsprocessen kan medföra att kvinnan börjar tvivla på sig själv, känner sig 

värdelös och upplever att våldet hon blivit utsatt för är hennes eget fel (Wendt & Enander, 

2013). Om kvinnan väljer att polisanmäla misshandeln brukar det ske efter övertalan från 

någon i kvinnans närhet (Diesen & Diesen, 2013). I genomsnitt blir kvinnan misshandlad 30 

gånger innan hon fattar beslutet att utföra en anmälan mot mannen. I de fall kvinnan har gjort 

en anmälan mot mannen väljer hon många gånger att gå tillbaka till mannen på grund av 

hänsyn till barn, ekonomiskt beroende, rädsla, tilltro till löften att det aldrig ska hända igen, 

samt gemensamma sociala nätverk. Då väljer kvinnan många gånger att ta tillbaka sin 

anmälan, vilket ofta leder till att åtalet läggs ned.  

Inom ämnet kvinnovåld talar man även om begreppet traumatisk bindning (Diesen & 

Diesen, 2013). Detta innebär att det i relationen finns upprepat våld, en maktobalans mellan 

mannen och kvinnan samt en växling mellan värme och våld från mannen. Även detta 

begrepp förklarar varför det är svårt för kvinnan att lämna mannen och den våldsamma 

relationen. Traumatisk bindning brukar användas för att förklara de positiva känslor offret kan 
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känna inför den som utför brottet, både vid kvinnovåld och andra brott som exempelvis 

kidnappning där gisslan kan utveckla känslomässiga band till förövaren. 

 

2.6 Den våldsutsatta kvinnans möte med sjuksköterskan 

Enligt Coker, Smith, McKeown och King (2000) studie är det endast en tredjedel av de 

våldsutsatta kvinnorna som på eget bevåg talar om för vårdpersonalen att de blivit utsatta för 

våld av sin partner. Hur man inom vårdteamet bemöter våldsutsatta kvinnor är särskilt 

relevant för sjuksköterskor då de ofta är de första som möter kvinnan. Det är därmed 

sjuksköterskan som kan ge kvinnan möjlighet att våga ta emot hjälp och stöd. För att mötet 

ska bli vårdande med ambition att återskapa eller stärka välbefinnandet krävs en 

mellanmänsklig relation där sjuksköterskan ansvarar för att mötet blir inbjudande och skapar 

förutsättningar för att patienten ska kunna berätta om sin situation (Dahlberg & Segesten, 

2010). 

I en studie av Feder, Hutson, Ramsey och Taket (2006) beskrev våldsutsatta kvinnor sina 

önskningar om sjuksköterskans bemötande. Att sjuksköterskan visar empati och inte har en 

dömande attityd var viktigt. Kvinnorna vill att frågan om våld ska tas upp med försiktighet 

och att sjuksköterskan inte pressar kvinnan till att berätta om våldet. När kvinnan berättar om 

våldet önskar hon att sjuksköterskan ska bekräfta att det är oacceptabelt, oförtjänt och att det 

inte är kvinnans fel. Det är även viktigt att sjuksköterskan inte pressar kvinnan att lämna 

mannen eller att polisanmäla honom. Kvinnans beslut måste alltid respekteras. Den 

våldsutsatta kvinnan hoppas att sjuksköterskan ska förstå hur komplicerad en relation med 

våld är och har kunskap om de sociala, psykiska och fysiska konsekvenser som våldet medför. 

Viktiga faktorer för att kvinnan ska våga söka vård är att hon känner att hon är i säkerhet och 

att det som sägs är konfidentiellt.  

 

2.7 Problemformulering 

Kvinnovåld uppmärksammas såväl i Sverige som internationellt. Trots ökat antal anmälningar 

och kända allvarliga konsekvenser av våldet har få studier gjorts för att belysa hur vården kan 

förbättras för de våldsutsatta kvinnorna. En mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och 

den våldsutsatta kvinnan är en förutsättning för att lindra hennes lidande. Genom att belysa 

sjuksköterskans upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan kan brister och styrkor i 

mötet identifieras. Därefter kan bemötandet utvecklas för att optimera vården för våldsutsatta 

kvinnor.   
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3. Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

kvinnan som blivit utsatt för våld av sin nuvarande eller tidigare manliga partner. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt  

Katie Erikssons caritativa teori syftar till att lindra patientens lidande (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Konsensusbegreppet hälsa innebär i den caritativa teorin en helhet av de tre 

dimensionerna kropp, själ och ande. Den kroppsliga hälsan handlar om friskhet, medan den 

själsliga hälsan handlar om en känsla av balans i livet och i relationer. Den andliga 

dimensionen handlar om det som ger livet mening och möjlighet till utveckling. När en 

människa känner sig hel är hälsan i behåll. Hälsa anses vara förenligt med lidande, under 

förutsättning att lidandet är uthärdligt. Eriksson ser lidandet som ett femte konsensusbegrepp. 

Genom att se patienten som en lidande människa istället för en patient med en viss diagnos 

förändras patientbegreppet. Sjuksköterskans roll utvidgas därmed från att endast ge vård till 

att ge patienten utrymme att uttrycka sitt lidande, vilket kräver att sjuksköterskan tar sig tid att 

etablera ett mellanmänskligt möte med den lidande människan. Om sjuksköterskan inte delar 

och bekräftar lidandet kan resultatet bli att den lidande människan ger upp istället för att ta tag 

i orsaken till lidandet. Förutom att dela lidandet med patienten behöver sjuksköterskan 

motivera patienten när situationen uttömt dennes energi.  

Eriksson beskriver olika nivåer av lidandet. Görandenivån innebär att man försöker fly från 

lidandet, genom destruktiva beteenden som exempelvis droganvändning. Alternativt att man 

försöker skapa hälsa. Ett försök att skapa hälsa kan vara överdriven motion. Nivån att vara i 

lidandet innebär att man inte känner igen sig själv och inte ser sina möjligheter att förändra 

sitt liv. Vardandenivån tar sig i uttryck genom en kamp mellan känslor av hopp och 

förtvivlan. Vidare beskrivs tre olika former av lidande: Sjukdomslidande, livslidande och 

vårdlidande. Sjukdomslidande uppstår till följd av sjukdomens symtom. Livslidande infinner 

sig när en obalans i människans andliga eller själsliga del av sin helhet uppstår. Vårdlidande 

är det som uppstår när patientens behov inte kan tillfredsställas till följd av sjuksköterskans 

bristande kompetens eller attityd. Bemötandet kan därför åsamka vårdlidande om det inte är 

vårdande och mellanmänskligt. Att delge den lidande människan information och kunskap är 

en viktig omvårdnadsåtgärd för att undvika vårdlidande.  
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Denna teori är användbar som teoretisk utgångspunkt till litteraturöversikten då relationen 

mellan sjuksköterska och den våldsutsatta kvinnan kan vara avgörande för att förhindra 

vårdlidande och för att ge kvinnan möjlighet att uttrycka sitt lidande, vilket i sin tur är ett steg 

i rätt riktning för att hon ska få möjlighet att känna sig hel.      

 

5. Metod 

Denna studie är en litteraturöversikt, vilket innebär att en systematisk sammanställning av 

kunskapsläget utförts (Kristensson, 2014) i enlighet med Fribergs metod för att samla in och 

analysera data (Friberg, 2012a, 2012b; Östlundh, 2012). 

 

5.1 Datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar för att besvara litteraturöversiktens syfte 

användes databaser (Friberg, 2012a). Författarna använde databaserna Cinahl complete och 

Pubmed. De engelska sökorden som användes var: violence, domestic violence, intimate 

partner violence, abused women, battered women, women victims, nurses experiencing 

intimate partner violence, nurses influence, nurses attitudes, nurses attitudes towards, nurses 

responding, nurse care, nurses role och nurses experience. När antalet träffar blev för många 

vid fritextsökning användes funktionen “advanced search” och den booleska operatoren AND 

för att kombinera sökorden och göra sökningen så specifik som möjligt (Östlundh, 2012). En 

manuell sökning gjordes för att finna resultatartikeln Nurses attitudes towards abused women 

(Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Den manuella sökningen gjordes då artikeln väckte 

intresse när den påträffades i referensföreteckningen i Häggblom och Möller (2006): On a 

life-saving mission: Nurses´willingness to encounter with intimate partner abuse. I Bilaga 1 

redovisas de databassökningar som bidrog till övriga 10 resultatartiklar. 

 

5.2 Urval 

Sökningen begränsades så att sökresultatet endast visade vetenskapliga artiklar med abstrakt 

och fulltext tillgängligt. För att få tillgång till aktuell forskning begränsades tidsspannet så att 

sökresultatet endast visade artiklar publicerade mellan år 2006 och år 2016. Artikeln som 

valdes efter en manuell sökning var från år 2005, men då den innehöll relevant data 

inkluderades den i litteraturöversikten. Sökbegränsningen Peer-rewieved användes för att 

endast vetenskapligt granskade artiklar skulle visas. För att matcha författarnas 

språkkunskaper gjordes begränsningen att endast visa artiklar skrivna på engelska. Artiklar 
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som belyste andra professioners upplevelse än sjuksköterskans exkluderades. Totalt 

inkluderades nio kvalitativa och två kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

 

5.3 Dataanalys 

Dataanalysen gjordes i enligt Fribergs (2012b) metod för litteraturöversikter. De 

vetenskapliga artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en korrekt uppfattning om dess 

innehåll. Författarna gjorde detta enskilt för att inte påverka varandras tolkning av artiklarna. 

Därefter analyserade författarna artiklarna tillsammans för att kontrollera att de uppfattats på 

samma sätt av författarna. I nästa steg valdes resultat ut som var relevanta för att besvara 

litteraturöversiktens syfte. Data jämfördes sedan för att finna likheter och olikheter som 

resulterade i de olika teman och subteman som presenteras i resultatet.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Det första etiska övervägandet gjordes när syftet formulerades. Författarna övervägde då 

nyttan med litteraturöversikten (Kjellström, 2012). Författarna valde det ovan beskrivna syftet 

med förhoppning om att de ska bidra till ökad förståelse för våldsutsatta kvinnor och kunskap 

om utvecklingspotential för hälso- och sjukvård, med fokus på sjuksköterskeprofessionen. Då 

detta är en litteraturöversikt som sammanställer kunskap utifrån befintliga studier förutsätts 

ett kritiskt förhållningssätt till dessa. Författarnas etiska överväganden innebar vidare att de 

kontrollerade att de vetenskapliga artiklar som användes var etiskt försvarbara. 

Etikprövningslagen är gällande för de studier som användes i litteraturöversikten då de 

behandlar deltagarnas hälsa, i och med detta är det ett krav att artiklarna har godkänts av en 

etikprövningsnämnd (Kristensson, 2014).  

Författarna kontrollerade att studierna som ingår i denna litteraturöversikt uppfyller kraven 

för konfidentialitet, vilket innebär att forskaren ansvarar för att inte personuppgifter eller 

annan information avslöjar deltagarnas identitet (Kristenson, 2014). Författarna analyserade 

nyttoprincipen som innebär att nyttan med forskningen väger tyngre än risken för obehag eller 

skada. Fysisk skada kommer deltagaren inte åsamkas till följd av en intervju men 

obehagskänslor kan väckas då sjuksköterskan ska tala om sina upplevelser som kan ha varit 

traumatiska (Kjellström, 2012). Av denna anledning är även autonomiprincipen viktig, det vill 

säga att sjuksköterskan måste ha gett sitt informerade samtycke och dessutom blivit 

informerad om studiens syfte, upplägg och vad som förväntas av hen (Kristenson, 2014). 
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Utöver att kontrollera artiklarnas etiska hållbarhet medvetandegjorde författarna sin 

förförståelse för att inte låta den påverka tolkningen av artiklarna (Priebe & Landstöm, 2012). 

 

7. Resultat 

Sammanställningen av resultatartiklarna mynnade ut i fyra teman. Temat Emotionella möten 

har två subteman: Sjuksköterskans känslor och Strategier för att hantera känslorna. Temat 

Sjuksköterskans roll har två subteman: Psykosocial omvårdnad och Medicinsk omvårdnad. 

Temat Faktorer som påverkar omvårdnaden har tre subteman: Tidstillgång och 

arbetsbelastning, Sjuksköterskans attityd och Benägenhet att fråga om våld. Temat 

Organisation har tre subteman: Riktlinjer, Utbildning och Samarbete. 

 

7.1 Emotionella möten 

7.1.1 Sjuksköterskans känslor  

Sjuksköterskorna beskrev känslor av olika karaktär och intensitet som uppstått i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan och efteråt i form av starka minnesbilder som kunde uppstå plötsligt 

och oväntat (Goldblatt, 2009). Ibland kunde känslorna vara närvarande konstant. De kunde 

vara så starka att de gick ut över rollen som professionell och likna de känslor som den 

våldsutsatta kvinnan känner. Att bevittna de skador kvinnan fått till följd av våldet var en 

upplevelse som kunde få traumatiska effekter. Sjuksköterskor beskrev att de efter mötet 

kunde ha en trängande känsla i bröstet, gråta i ensamhet eller att känslorna kunde vara så 

smärtsamma att de plågade dem i deras ensamhet (Van der Wath, Van Wyk & Van Rensburg, 

2013). Det kunde leda till att sjuksköterskans drömmar kom att handla om de tragedier de 

bevittnat (Häggblom & Möller, 2006). En sjuksköterska sa att det är mycket mer utmattande 

att arbeta med känslor än att arbeta fysiskt en hel dag. En annan sjuksköterska sa att hon 

ibland inte var sig själv på flera veckor när hon tänkte på en kvinna som dött till följd av 

skadorna. 

I studierna av Goldblatt (2009), Van der Wath et al. (2013), Häggblom och Möller (2006) 

samt Inoue och Armitage (2006) beskrev sjuksköterskorna att de kände ilska inför 

våldsutövaren, medan sympati för kvinnorna beskrevs i ett flertal studier (Goldblatt, 2009; 

Wan der wath et al., 2013; Tower, Rowe & Wallis, 2012). Sjuksköterskor beskrev även att de 

kände frustration inför kvinnans situation (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Inoue 

& Armitage, 2006). Ilska och frustration upplevdes när kollegor misslyckades att identifiera 

kvinnovåld eller ifrågasatte trovärdigheten i kvinnans historia (Häggblom & Möller, 2006). 
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Sjuksköterskor beskrev även den maktlöshet de kände inför situationen (Goldblatt, 2009; 

Häggblom & Möller, 2006). I Wan der Wath et al. (2013) beskrev sjuksköterskor att de kände 

sorgsenhet, rädsla och chock i mötet med den våldsutsatta kvinnan. I Häggblom och Möller 

(2006) beskrev sjuksköterskor att de starka känslorna och oron för kvinnorna kunde leda till 

psykisk stress och ångest.  

Känslorna från mötet med den våldsutsatta kvinnan kunde få en negativ inverkan på 

familjelivet genom att det var svårt att vara fullt närvarande hemma (Goldblatt, 2009). I 

kontrast till det kunde de negativa känslorna som uppstod på arbetet resultera i positiva 

känslor i familjelivet genom glädje över sin egen situation och att sina barn inte behövde 

uppleva våld i hemmet. Positiva känslor i form av lättnad kunde uppstå på arbetsplatsen när 

svårt skadade kvinnor visade tecken på förbättring (Van der wath et al., 2013).  

 

7.1.2 Strategier för att hantera känslorna 

Sjuksköterskor beskrev att de bara utförde den medicinska, fysiska omvårdnaden som de 

våldsutsatta kvinnorna behövde för att de upplevde att de behövde skydda sig själva mot 

ångest och hjälplöshet (Tower et al., 2012; Wan der Wath et al., 2013). I Van der Wath, Van 

Wyk och Van Rensburgs (2016) studie beskrev sjuksköterskor som tog emot våldsutsatta 

kvinnor att de upplevde obehag som yttrade sig i försök att undvika eller distansera sig från 

kvinnan. En sjuksköterska beskrev att hon utförde sitt arbete och sedan gjorde sitt bästa för att 

inte ta med sig arbetet hem då hon upplevde det svårt att handskas med känslorna som kunde 

uppstå (Goldblatt, 2009). En annan sjuksköterska berättade att hennes man brukade få agera 

psykolog när hon kom hem från jobbet och behövde bearbeta sina känslor för att hon 

upplevde att hon behövde känslomässigt stöd. I Inoue och Armitage (2006) beskrev 

sjuksköterskor med egna erfarenheter av kvinnovåld att de undvek situationer där kvinnovåld 

uppenbarats för att de upplevde att de behövde skydda sig känslomässigt (Inoue & Armitage, 

2006). I en studie av Häggblom och Möller (2006) poängterade sjuksköterskor med egna 

erfarenheter av kvinnovåld vikten av att lägga sina erfarenheter åt sidan i mötet med kvinnan.  

 

7.2 Sjuksköterskans roll  

7.2.1 Psykosocial omvårdnad 

I Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell och Törnkvist (2012) beskrev sjuksköterskor att de 

vanligaste åtgärderna var att erbjuda läkarkontakt, ge information om volontärorganisationer 

och att lyssna på kvinnans berättelse. Att erbjuda uppföljningssamtal var en av de minst 
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använda åtgärderna, istället kopplades socialtjänsten in och tog över. Detta för att 

sjuksköterskor upplevde det svårt att tala om våldet med de utsatta kvinnorna. I en studie av 

Yeung, Chowdhury, Malpass och Feder (2012) berättade en sjuksköterska att hon upplevde 

att det inte var hennes roll att veta hur hon skulle hantera kvinnans situation, utan att hon 

upplevde att rollen som sjuksköterska var att veta vart hon skulle hänvisa eller remittera 

vidare kvinnan.  

I studien av Häggblom och Möller (2006) upplevde sjuksköterskor att deras roll var 

meningsfull och den viktigaste i vården av våldsutsatta kvinnor i och med att de många 

gånger var både kvinnans första och sista vårdkontakt. De la vikt vid att visa förståelse, 

känslighet och bekräftelse. Genom att vara genuina kunde förutsättningar skapas för att 

kvinnorna skulle kunna genomföra en betydande livsförändring. Sjuksköterskor upplevde att 

en viktig del av omvårdnaden var att lyssna till kvinnans berättelse och ge henne tillfälle att 

ventilera sitt lidande (Tower et al., 2012; Cortes, Padoin, Vieira, Landerdahl & Arboit, 2015). 

I studien av Tower et al. (2012) upplevde sjuksköterskor att genom att vara uppmärksamma 

och stöttande kunde de göra stor skillnad för kvinnornas upplevelse. Att ge den våldsutsatta 

kvinnan mat, låta henne duscha, bistå med rena kläder, fråga om hon behöver något och även 

ligga steget före genom att se vad hon behöver var omvårdnad som sjuksköterskor ansåg 

viktiga i vården av den våldsutsatta kvinnan. Sjuksköterskor upplevde även att det var viktigt 

att få kvinnan att känna att så länge hon vistas på sjukhuset är hon på en säker 

plats  (Häggblom & Möller, 2006; Tower et al., 2012). I studien av Cortes et al. (2015) 

upplevde sjuksköterskor att målet med den psykosociala omvårdnaden var att få kvinnan att 

förstå att det hon utsätts för är onaturligt och farligt. Den psykosociala omvårdnaden gav 

enligt sjuksköterskor dem möjlighet att förstå kvinnans situation och identifiera de element 

som kunde vara betydande för att hon ska lämna den våldsamma relationen.  

 

7.2.2 Medicinsk omvårdnad 

En sjuksköterska upplevde att kompetensen endast räckte till att hjälpa kvinnorna med den 

medicinska omvårdnaden som krävdes till följd av de fysiska skador som uppstått (Tower et 

al., 2012). I  studien av Cortes et al. (2015) upplevde sjuksköterskor att det är den medicinska 

omvårdnaden som gör det möjligt att identifiera våld och att de främst fokuserade på att ta 

hand om fysiska skador, att dokumentera, att administrera läkemedel och kontrollera 

vitalparametrar. Andra sjuksköterskor upplevde att den psykosociala omvårdnaden och den 

medicinska omvårdnaden kompletterar varandra för att identifiera kvinnovåld. Sjuksköterskor 

som hade riktlinjer på arbetsplatsen undersökte alltid kvinnans kropp som ett steg i processen 
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att upptäcka om kvinnan blivit utsatt för våld (Sundborg et al., 2012). Om de upptäckte 

kvinnovåld upplevde de att både den psykosociala och medicinska omvårdnaden är viktig. 

 

7.3 Faktorer som påverkar omvårdnaden 

7.3.1 Tidstillgång och arbetsbelastning 

Sjuksköterskor upplevde att tidsbrist och arbetsbelastning hade stor inverkan på vården av den 

våldsutsatta kvinnan (Cortes et al., 2015). Det kunde leda till att sjuksköterskan tvingades 

fokusera på den medicinska omvårdnaden av fysiska skador. I studien av Tower et al. (2012) 

berättade sjuksköterskor att de upplevde att tidsbrist kan bringa dåligt samvete och en känsla 

av att man måste hinna tillbaka för att sätta sig ned och lyssna på kvinnan. I studierna av 

Goldblatt (2009) och Gurunge (2012) upplevde sjuksköterskor att om de inte får tillräckligt 

med tid går det inte att bygga upp en trygg och tillförlitlig relation som gör det möjligt för 

kvinnan att berätta om våld och därmed får kvinnan inte den vård hon behöver.  

 

7.3.2 Sjuksköterskans attityd 

Sjuksköterskor beskrev att de försökte sätta sig själva i kvinnans situation och enligt sina egna 

preferenser ansåg de att bli utsatt för våld var förenligt med skam (Inoue & Armitage, 2006). 

De hävdade att det alltid finns en anledning till våldet. Om kvinnan varit provokativ ansåg de 

att det var fel att endast skuldbelägga mannen. Om kvinnan exempelvis varit otrogen ansåg de 

att det är accepterat att mannen slår. Mild form av fysiskt våld i ett äktenskap ansågs vara en 

del av livet.  

Sjuksköterskor beskrev hur de upplevt de våldsutsatta kvinnor de mött. En sjuksköterska 

upplevde situationen tragisk. Detta då hon fått en stereotypisk bild av kvinnorna på grund av 

att de svor, var fulla, använde droger och kom från lägre socioekonomiska områden (Inoue & 

Armitage, 2006). I studien av Tower et al. (2012) upplevde en sjuksköterska att kvinnorna 

ofta var ovårdade och luktade alkohol. I studien av Goldblatt (2009) upplevde en 

sjuksköterska att våldsutsatta och rädda kvinnor inte samarbetade för att lösa sin situation och 

därför tyckte hon inte om att vårda dessa.  

För att kvinnan ska våga berätta att hon utsätts för våld upplevde sjuksköterskor att det 

var viktigt att man inom vården inte är dömande eller har förutfattade meningar (Cortes et al., 

2015). Att inte döma partnern framför kvinnan upplevde en sjuksköterska också vara viktigt, 

då hon eventuellt fortfarande älskar honom (Tower et al., 2012).  
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7.3.3 Benägenhet att fråga om våld  

Sjuksköterskor undvek att fråga om våld då de upplever att våld i hemmet är en privat 

familjekonflikt (Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012). I studien 

av Sundborg et al. (2012) svarade hälften av sjuksköterskorna att de aldrig eller sällan frågade 

om våld. Orsaker till att undvika att ställa frågan var upplevelser av tidsbrist, respekt för 

kvinnans integritet, att de kände sig obekväma eller att de inte visste hur de skulle formulera 

frågan. De visste inte heller vad de skulle göra med svaret och upplevde därför rädsla att 

kvinnorna skulle svara ja på frågan om de blivit utsatta för våld (Häggblom et al., 2005; 

Sundborg et al., 2012). I studierna av Cortes et al. (2015) samt Inoue och Armitage (2006) 

framkom det att sjuksköterskor många gånger väljer att inte fråga om våld och istället hoppas 

att kvinnan själv ska välja att berätta. I studien av Gurunge (2012) beskrev sjuksköterskor att 

även om det är deras uppgift att identifiera våld, upplevde de att det inte fanns mycket 

sjuksköterskan kan göra om kvinnan själv inte medger att hon utsätts för våld. Andra 

upplevde att det är sjuksköterskans uppgift att se till att förhållandet mellan patient och 

sjuksköterska ger kvinnan trygghet att kunna berätta om våld.  

 

7.4 Organisation 

7.4.1 Riktlinjer 

Trots att det inom vissa vårdavdelningar fanns riktlinjer för hur man bör vårda våldsutsatta 

kvinnor var det få som visste om att dessa fanns tillgängliga enligt sjuksköterskorna (Cortes et 

al., 2015). På en arbetsplats som hade riktlinjer och principer att arbeta efter upplevde 

sjuksköterskor att de visste vad som förväntades av dem och vilka resurser som fanns att 

tillgå, vilket resulterade i ett systematiskt vårdande av våldsutsatta kvinnor (Inoue & 

Armitage, 2006).  

 

7.4.2 Utbildning 

Sjuksköterskor som upplevde att deras erfarenhet och kunskap var otillräcklig berättade att de 

ignorerade kvinnans behov av vård (Häggblom et al., 2005). I studien av Gurunge (2012) 

menade sjuksköterskor att vården av våldsutsatta kvinnor skulle bli bättre om de fick 

utbildning riktad till området. I studien av Häggblom och Möller (2006) berättade en 

sjuksköterska att hon misstänkte tidsbrist och bristande kompetens när hon upplevde att 

kollegornas vård av våldsutsatta kvinnor var bristfällig. I studien av Häggblom et al. (2005) 

framkom det att endast en liten andel av sjuksköterskorna hade genomgått utbildning. I 
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studien av Sundborg et al. (2012) upplevde mer än var åttonde sjuksköterska att de inte hade 

tillräcklig kompetens för att vårda våldsutsatta kvinnor och de önskade mer utbildning inom 

området. I studien av Tower et al. (2012) beskrev en sjuksköterska hur bristen på utbildning 

resulterat i att hon upplevde att det var svårt att veta vilka frågor hon skulle ställa och vad hon 

skulle säga. Rädslan att säga något som upprör kvinnan tog över. När sjuksköterskor upplevde 

att de inte fanns något de kunde göra för kvinnorna väntade de istället till Socialtjänsten 

kunde ta över. I väntan på att Socialtjänsten skulle kunna ta över dagen efter kunde de erbjuda 

en säng för att kvinnan skulle ha någonstans att gömma sig under natten. I studien av Yeung 

et al. (2012) upplevde sjuksköterskor att de kände sig obekväma inför mötet med den 

våldsutsatta kvinnan trots utbildning och menade att det även behövs praktisk erfarenhet. 

En sjuksköterska nämnde att hon hade fått utbildning gällande hur den fysiska 

omvårdnaden skulle utföras men inte de psykiska konsekvenserna (Tower et al., 2012). De 

sjuksköterskor som på eget initiativ skaffat sig kunskap om våld var nio gånger mer villiga att 

fråga kvinnan om våld. De sjuksköterskor som genomgått utbildning gällande våld mot 

kvinnor upplevde att de hade större förståelse för hur svårt det är för dessa kvinnor att ta sig 

ur förhållandet (Häggblom et al., 2005). De upplevde att de hade lättare att analysera helheten 

av kvinnans situation och bättre förutsättningar att använda sig av riktlinjer för att identifiera 

kvinnovåld, vårda våldsutsatta kvinnor, samt veta vilken information som bör ges till kvinnan 

och hur uppföljning skulle genomföras. 

I studien av Häggblom och Möller (2006) hade tre av sjuksköterskorna gått en av följande 

utbildningar: vård av offer för incest, familjeterapi, trauma- och kristerapi. Dessa upplevde att 

de hade självförtroende och kände sig kompetenta i mötet med den våldsutsatta kvinnan. 

Några andra sjuksköterskor hade på eget initiativ genomgått kurser rörande partnervåld. 

Dessa sjuksköterskor beskrev att de upplevde det givande att arbeta med våldsutsatta kvinnor. 

 

7.4.3 Samarbete 

För att den våldsutsatta kvinnan ska få optimal vård upplevde sjuksköterskor att det var 

viktigt att olika organisationer samarbetar (Cortes et al., 2015). Sjuksköterskor från 

vårdenheter som samarbetade med polis, kvinnohem och socialtjänst kände sig stöttade 

(Häggblom & Möller, 2006). Vidare beskrev sjuksköterskor att det var viktigt att kunna söka 

stöd hos kollegor när man arbetar med kvinnovåld (Cortes et al., 2015). Samarbetet med 

kollegor fungerade stärkande för sjuksköterskan (Häggblom & Möller, 2006).  
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Den första begränsningen gjordes när syftet skulle formuleras. Partnervåld med män som 

våldsoffer, kvinnor som våldsutövare, samt våld inom samkönade relationer valdes bort som 

en nödvändig begränsning då litteraturöversikten annars blivit alltför omfattande. Resultatet 

hade troligtvis påverkats om alla olika varianter av partnervåld hade inkluderats i översikten. 

Sjuksköterskans upplevelse av mötet med män som våldsoffer eller våldsoffer inom 

samkönade relationer är lika relevant för att kvaliteten på vården ska utvecklas, men då våld 

mot kvinnor av nuvarande eller tidigare manlig partner ofta är mest våldsamt och upprepas i 

högst frekvens valde författarna att fokusera på detta (Flinck & Paavilainen, 2010). Både de 

positiva och negativa aspekterna av sjuksköterskans upplevelser fångades upp och 

presenterades i resultatet. Författarna känner sig därför trygga med att deras förförståelse 

medvetandegjorts och inte påverkat resultatet (Priebe & Landström, 2012).  

De studier som denna litteraturöversikt behandlat är gjorda i Sverige, England, Sydafrika, 

Åland, Kanada, Israel, Brasilien och Australien. En av artiklarna hade även en grupp deltagare 

från Japan (Inoue & Armitage, 2006). Den data som presenterades i resultatet representerar 

alltså sjuksköterskor från världens samtliga bebodda världsdelar där synen på kvinnovåld 

varierar och därmed även upplevelsen. Detta synliggjordes i Inoue och Armitage (2006) 

studie där deltagarna från Japan hade en syn på kvinnovåld som skiljde sig både från de 

Australienska deltagarna i samma studie och från resultaten i de andra studierna som använts i 

denna litteraturöversikt. De japanska deltagarna uttryckte att den japanska kulturen låg till 

grund för deras åsikter. Den stora variationen av upplevelser bidrog till att en generalisering 

av sjuksköterskans upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan inte kunde göras 

(Priebe & Landström, 2012). De olika upplevelser som presenteras i resultatet ger en bred 

förståelse för hur sjuksköterskan påverkas av mötet och vilka faktorer som har betydelse. Att 

inte få en generaliserad bild är inte minst gynnsamt för vårdpersonal arbetande i 

mångkulturella samhällen och vårdpersonal som arbetar utanför sin egen kultur och de normer 

som råder där.  

Begränsningen att endast redovisa artiklar skrivna på engelska grundade sig i författarnas 

språkkunskaper (Östlundh, 2012). Det var i sig en viktig begränsning för att inte riskera att 

översätta felaktigt och presentera resultat som inte är sanningsenligt. Detta kan ha bidragit till 

att författarna gått miste om relevant data som kunnat bidra med en ännu större 

variationsbredd av upplevelser. Eventuellt hade fler kulturella skillnader trätt fram.  
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I en av de vetenskapliga artiklarna framgick att både manliga och kvinnliga sjuksköterskor 

deltagit (Tower et al., 2012). I tre av artiklarna framgick att det endast var kvinnliga deltagare 

(Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Yeung et al., 2012). Övriga sju artiklar 

gav ingen information om deltagarnas kön. Detta innebär att författarna till denna 

litteraturöversikt inte vet hur stor andel manliga sjuksköterskor som deltagit. Ingen av 

studierna hade heller ett genusperspektiv. Följden av detta blev att eventuella genusskillnader 

inte kunde identifieras.  

Då ingen begränsning gjordes gällande hur brutal misshandeln varit eller vilken form av 

misshandel kvinnorna fått utstå kan sjuksköterskornas upplevelse av mötet varit mer eller 

mindre traumatisk, vilket sannolikt påverkar både de upplevda känslorna i och efter mötet och 

upplevelsen av vilken roll sjuksköterskan har. Ingen begränsning gjordes heller gällande 

sjuksköterskans nivå av erfarenhet och kunskap vilket även det kan påverka resultatets alla 

delar.  

Tidsbegränsningen som författarna valde vid databassökning innebar att endast aktuell 

forskning publicerad år 2006-2016 redovisades (Östlundh, 2012). Detta kan ha medfört att 

denna litteraturöversikt gått miste om relevant data. Studien som togs fram med hjälp av en 

manuell sökning publicerades år 2005 och var lika relevant som övriga studier som 

behandlades i litteraturöversikten. Om mer data hade påträffats vid en mindre snäv 

tidsbegränsning hade litteraturöversiktens slutsats eventuellt blivit än mer stärkt. 

Sammanfattningsvis anser författarna att den insamlade datan för denna litteraturöversikt var 

tillräcklig för att svara på syftet. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Resultatet beskriver både sjuksköterskors positiva och negativa 

upplevelser av mötet med den våldsutsatta kvinnan och hur de upplevt sin roll. Vidare 

beskrivs även ett flertal faktorer som påverkar upplevelsen.  

Resultatet visar att den traumatiska upplevelsen som den våldsutsatta kvinnan genomlider 

även kan vara psykiskt påfrestande för sjuksköterskan som tar emot kvinnan (Goldblatt, 2009; 

Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Tower et al., 2012; Wan der Wath et al., 

2013; Wan der Wath et al., 2016). De känslor som uppstod till följd av mötet påverkade 

sjuksköterskan både i yrkesrollen och i privatlivet. Att känslorna som uppstår i och efter 

mötet med den våldsutsatta kvinnan påverkar sjuksköterskans professionella och privata roll 
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stöds av en studie av Reis, Lopes, Higa, Turato, Chvatal och Bedone (2010). Gällande 

privatlivet beskrev sjuksköterskor i studien att det påverkades genom att det kunde orsaka en 

rädsla att själv bli utsatt för våld. Vidare beskrevs att den professionella rollen kunde påverkas 

och resultera i att de undvek våldsutsatta kvinnor.  

Sekundär traumatisk stress (STS) innebär att vårdpersonal, andra yrkesgrupper eller 

familjemedlemmar som försöker hjälpa en person som varit med om en traumatisk händelse 

kan uppleva liknande psykiska påfrestningar som den som blivit direkt utsatt kan uppleva 

(Ting, Jacobson, Sanders, Bride & Harringtong, 2005). Att sjuksköterskor kunde uppleva 

känslor liknande de känslor som den våldsutsatta kvinnan upplevde beskrevs i Wan der Wath 

et al. (2013). Flera symptom som uppstår vid STS finns beskrivna i resultatet av denna 

litteraturöversikt. Bland annat att sjuksköterskorna upplevde en trängande känsla i bröstet och 

plågades av känslorna i sin ensamhet efter mötet med den våldsutsatta kvinnan (Wan der 

Wath et al., 2013), att deras drömmar handlade om tragedin de bevittnat, att de upplevde 

psykisk stress och ångest (Häggblom & Möller, 2006), samt att de undvek våldsutsatta 

kvinnor (Wan der Wath et al., 2016). De upplevelser som dessa sjuksköterskor beskriver är 

symtom vid STS. Att uppmärksamma de psykiska påfrestningar som sjuksköterskor beskriver 

är viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv men också ur ett patientperspektiv. De psykiska 

påfrestningarna som sjuksköterskor upplever kan resultera i att våldsutsatta kvinnor ignoreras 

i vården. 

Arbetsmiljöverket (1999) konstaterar att sjukvårdspersonal och andra yrkesgrupper, 

exempelvis poliser och brandmän utsätts för situationer som är psykiskt påfrestande, vilket 

kan utlösa en kris. Enligt Arbetsmiljöverket ska det på dessa arbetsplatser finnas beredskap 

och rutiner för personal som befinner sig i en situation som kräver krisstöd. Krisstödet syftar 

till att stärka och stödja återhämtningsprocessen samt hindra ytterligare psykisk ohälsa. 

Arbetsledare och chefer bör ha kompetens rörande krishantering. Kompetensen innefattar att 

veta hur personalen lugnas, vid behov kontakta närstående och etablera gruppsamtal mellan 

kollegor. Ett exempel på hur krishantering kan genomföras finns att hämta från 

polismyndigheten i Sverige. De använder sig av avlastningssamtal även kallat psykologisk 

debriefing efter en traumatisk upplevelse. Detta innebär att en samtalsledare ställer frågor om 

händelsen och därmed får berörd personal bearbeta det som hänt, samtidigt som de får ett 

erfarenhetsutbyte av varandra. Om det vid uppföljning återstår symptom erbjuds psykologiskt 

stöd (Bynert, 2011). Morrison och Joy (2016) samt McConnell, Scott och Porter (2016) kom 

fram till att debriefing är en bra strategi för att hantera de psykiska påfrestningar 
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sjuksköterskor upplever efter mötet med traumapatienter, dock används strategin sällan 

rutinmässigt inom vården.  

I Hathaway, Willis och Zimmer (2002) studie beskrevs de våldsutsatta kvinnornas 

perspektiv. Det framkom att sjuksköterskan behöver kunskap och erfarenhet för att skapa 

förutsättningar för att kvinnan ska berätta att hon blivit utsatt för våld. De sjuksköterskor som 

hade kunskap och erfarenhet av kvinnovåld gav enligt kvinnorna dem lämplig vård och 

remitterade dem vid behov till andra organisationer som var verksamma inom ämnet. Dock 

ansåg mer än hälften av kvinnorna att sjuksköterskor saknade egenskaper som gjorde det 

mindre vemodigt att berätta om våld.  

I resultatet av denna litteraturöversikt framkom att sjuksköterskor till stor del håller med 

om att kunskap och erfarenhet kan påverka hur sjuksköterskan bemöter och vårdar den 

våldsutsatta kvinnan (Gurunge, 2012: Häggblom et al., 2005; Häggblom & Möller, 2006; 

Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012; Yeung et al., 2012). Många sjuksköterskor saknade 

utbildning inom området och menade att vården av våldsutsatta kvinnor skulle förbättras av 

utbildning (Gurunge, 2012).  I Sundborg et al. (2012) studie ansåg 86 % av sjuksköterskorna 

att de inte var tillräckligt kompetenta att vårda våldsutsatta kvinnor. 83 % av sjuksköterskorna 

önskade mer utbildning. I Häggblom et al. (2005) stärks utbildningens betydelse för vården av 

den våldsutsatta kvinnan. Sjuksköterskor som fått utbildning riktad till kvinnovåld ansåg att 

de hade större förståelse för kvinnan och hennes situation, att de kunde se helheten och hade 

bättre förutsättningar att vårda dessa kvinnor. WHO (2013) rekommenderar att alla 

sjuksköterskor, barnmorskor och läkare som arbetar med kvinnor ska genomgå utbildning om 

kvinnovåld. Utbildningen ska innefatta generell kunskap om våld, lagar, när och hur man 

ställer frågan om våld, hur man möter våldsutsatta kvinnor, vikten av att inte skuldbelägga 

kvinnan eller ta för givet att hon ska lämna partnern, hur man stöttar dem, samt hur man 

bevarar kriminalteknisk bevisning. Utbildningen bör i så stor utsträckning som möjligt ges till 

vårdpersonal i primärvården för att undvika att kompetensen bara finns hos vissa 

specialistenheter. Vidare bör det finnas en utbildad kontaktperson tillgänglig dygnet runt som 

vid behov kan bistå sjukvårdsinrättningar då en våldsutsatt kvinna söker vård.  

I resultatet framkom att sjuksköterskor som på eget initiativ skaffat sig kunskap om 

kvinnovåld var nio gånger mer villiga att fråga om våld (Häggblom et al., 2005). Avsaknaden 

av kunskap om kvinnovåld kunde leda till att sjuksköterskor undvek att ställa frågan om 

kvinnan blivit utsatt för våld (Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012). Sjuksköterskor 

hoppades att kvinnorna själva skulle berätta (Cortes et al., 2015; Inoue & Armitage, 2006). 

Konsekvenserna av detta förtydligas av att det i litteraturöversiktens bakgrund framkom att 
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endast en tredjedel av de våldsutsatta kvinnorna på eget bevåg talar om för vårdpersonal att de 

blivit utsatta för våld (Coker et al., 2000).  Enligt WHO´s (2013) rekommendation ska 

våldsscreening inte ske rutinmässigt på alla vårdenheter. Flera motiv ligger till grund för 

rekommendationen, bland annat att kvinnorna kan uppleva att det är jobbigt att upprepade 

gånger få frågan, särskilt i de fall där ingen hänsyn tas till svaret. Följden kan då bli att de 

undviker sjukvården. För att möjliggöra identifikation utan rutinmässig våldsscreening 

konstanterar organisationen att det är viktigt att vårdpersonal alltid frågar om våld när 

misstanke finns.  

Den teoretiska utgångspunkten för denna litteraturöversikt var Erikssons caritativa teori 

som syftar till att lindra lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Erikssons teori betonar 

att sjuksköterskans roll inte endast handlar om att ge vård utan även att ta sig tid att skapa ett 

möte där kvinnan kan ges utrymme att uttrycka lidande. Resultatet av denna litteraturöversikt 

visar att en del sjuksköterskor försöker undvika eller distansera sig från kvinnan (Van der 

Wath et al., 2016). Att lindra lidande enligt Eriksson teori blir därför inte möjligt i de fall där 

dessa strategier används. Som ovan nämnt var det ett flertal sjuksköterskor som inte vill ställa 

frågan om våld eller hade svårigheter att hantera mötet med den våldsutsatta kvinnan 

(Häggblom et al., 2005; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2012). Även dessa 

strategier hindrar enligt Eriksson lindrandet av lidandet, då en grundförutsättning är att 

sjuksköterskan delar och bekräftar lidandet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Misslyckas 

detta kan resultatet bli att den våldsutsatta kvinnan tappar motivation och ger upp, istället för 

att ta tag i orsaken till lidandet. Författarna anser att vården i dessa fall har misslyckats att 

skapa förutsättningar för att lindra det livslidande en våldsutsatt kvinna genomgår och istället 

adderat vårdlidande till den redan besvärliga situationen. Vårdlidande kan enligt Eriksson 

även uppstå till följd av sjuksköterskans attityd (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Denna 

litteraturöversikt visat att flera sjuksköterskor ansåg att kvinnan många gånger bidrar till det 

våld hon får utstå (Inoue & Armitage, 2006). I Tower et al. (2012) beskrev en sjuksköterska 

att våldsutsatta kvinnor ofta luktade alkohol och var ovårdade. Om dessa attityder synliggörs i 

mötet är det troligt att vårdlidande uppstår. I kontrast till detta beskrev sjuksköterskor i Cortes 

et al. (2015) ett förhållningssätt som visar att de reflekterat över uppkomsten av vårdlidande. 

De ansåg att det ingår i deras roll att samtala, lyssna och bekräfta kvinnan, med förhoppning 

om att förhindra att vårdlidande uppstår. Dock ägde uppföljningssamtal sällan rum, vilket 

troligtvis gör det svårt att ta reda på huruvida vårdlidande uppstått eller inte. Vidare beskrev 

sjuksköterskor i Cortes et al. (2015) studie att förutfattade meningar kunde orsaka att kvinnan 

inte vill tala om våldet. I bakgrunden av denna litteraturöversikt beskriver våldsutsatta 
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kvinnor att de anser att det är viktigt att sjuksköterskan inte är dömande, utan istället bekräftar 

att det inte är hennes fel och är empatisk (Feder et al., 2006).  

Bakgrunden och resultatet i denna litteraturöversikt kan ge känslan av att ansvaret för 

mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan vilar på sjuksköterskan, vilket flera 

av sjuksköterskorna i Gurunge (2012) studie uttryckte. I samma studie nämnde andra 

sjuksköterskor att om kvinnan själv inte medger att hon blivit utsatt för våld finns det inte 

mycket sjuksköterskan kan göra. I en studie av Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan 

(2014) framkom scenarion som kan uppstå i mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och 

sjuksköterskan: sjuksköterskan och kvinnan förstår att kvinnan utsatts för våld, 

sjuksköterskan förstår att kvinnan utsatts för våld men kvinnan förstår inte, samt att kvinnan 

förstår att hon utsatts för våld, men sjuksköterskan är ignorerande. Med denna kunskap kan 

man se komplexiteten i dessa möten. Sjuksköterskor menar att de inte kan göra något om 

kvinnan inte själv medger att hon blivit utsatt för våld (Gurunge, 2012), men kvinnorna 

förstår inte alltid själva att de blivit utsatta (Bradbury-Jones et al., 2014). Exempel 

synliggjordes där kvinnan förstått att det hon blivit utsatt för faktiskt är våld först efter att hon 

fått information om att våld kan ha olika karaktärer (Bradbury-Jones et al., 2014). Detta pekar 

på att det inte alltid är tillräckligt att sjuksköterskan frågar kvinnan om hon blivit utsatt för 

våld. Sjuksköterskan behöver även ha insikt i kvinnans förståelse av situationen.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Den kunskap som denna litteraturöversikt bidrar med är viktig för alla professioner som 

kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor. Resultatet visar övergripande att det är många 

sjuksköterskor som saknar utbildning, kunskap och erfarenhet rörande kvinnovåld, samt vad 

det kan få för konsekvenser för såväl sjuksköterska som patient. Därför bör kurser rörande 

kvinnovåld introduceras i sjuksköterskeprogrammets grund och specialistnivå för att vården 

av den våldsutsatta kvinnan ska ske med kunskap, kompetens och empati. Vidare finns ett 

behov av att utveckla sjukvårdens organisation. På regional basis bör därför kunskapscentra 

om kvinnovåld etableras i Sverige. Syftet med dessa blir då att sprida riktlinjer och att ge 

professioner som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor möjlighet att vid behov 

uppdatera och fördjupa sina kunskaper om kvinnovåld. Trots att utbildning och 

kunskapscentra kommer bidra till ökad kompetens kommer oförutsedda, svårhanterliga 

situationer uppstå. Därför anser författarna att det även finns ett behov av att upprätta en 
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dygnet runt-jour som har möjlighet att ta sig till platsen för att vägleda och stödja 

sjuksköterskor och andra professioner i omhändertagandet av den våldsutsatta kvinnan. 

Förhoppningen är att dessa åtgärder kommer minska de psykiska påfrestningarna för 

vårdpersonal, men att bevittna traumatiska öden kommer fortfarande påverka vårdpersonal. 

Därför vore införandet av debriefing inom sjukvården önskvärt. För att möjliggöra detta 

måste det finnas kompetens på avdelningen kring användning av debriefing. Frågan 

författarna ställde sig var hur många på varje vårdavdelning som måste få fördjupad kunskap 

om debriefing då man aldrig kan förutse när detta blir aktuellt. Om ovan nämnda jour 

upprättas vore det önskvärt att tjänstgörande inom jouren är utbildad inom debriefing och kan 

komma till avdelningen vid behov. Alla nämnda förslag kostar pengar och tid, men 

författarnas förhoppning är att detta kommer jämna ut sig då kvinnorna får bättre vård och 

antalet vårdtillfällen därmed kan minska.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att ta reda på hur olika yrkesgrupper som exempelvis 

sjuksköterskor, ambulanspersonal, poliser, brandmän och psykologer kan få kunskap från 

varandra genom erfarenhetsutbyte. Dessa yrkesgrupper träffar den våldsutsatta kvinnan i olika 

stadier av traumat och erfarenhetsutbytet skulle därför fånga in helheten av kvinnans situation 

på ett värdefullt sätt. Utöver detta anser författarna att det vore lämpligt att genomföra 

forskning liknande denna för att fånga upp sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

våldsutsatta män och fall där våldet har skett inom samkönade relationer. Forskning kring 

detta skulle förhoppningsvis kunna besvara frågan om de föreslagna kliniska implikationerna 

ska vara gällande även vid dessa våldssituationer.  

 

9. Slutsats 

Det ligger ett stort ansvar på sjuksköterskan att vara kompetent i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan då hen ofta är både kvinnans första och sista vårdkontakt. Därför behöver 

sjuksköterskors arbetsmiljö organiseras så att den understödjer sjuksköterskors omvårdnad av 

kvinnor som utsatts för våld. Resultatet visar övergripande att sjuksköterskor saknar 

utbildning, kunskap och erfarenhet rörande kvinnovåld. Utöver kunskapsnivån identifierades 

ett antal andra barriärer i vården av den våldsutsatta kvinnan. Dessa var tidsbrist, 

arbetsbelastning, sjuksköterskans attityd och svårigheter att ställa frågan om våld. Vidare 

framkom att sjuksköterskor kunde uppleva att mötet med den våldsutsatta kvinnan var 
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psykiskt påfrestande. Strategier för att handskas med detta var att agera undvikande, 

distanserande eller att endast fokusera på den medicinska delen av omvårdnaden.  

Sammanfattningsvis finns ett behov att eliminera de barriärer som föreligger, att öka 

kompetensen rörande kvinnovåld samt att utveckla omhändertagandet av sjuksköterskans 

psykiska hälsa för att optimera vården för den våldsutsatta kvinnan. Detta kan möjliggöras 

genom utbildning om kvinnovåld, riktlinjer att arbeta efter, utökade samarbetsmöjligheter 

samt införandet av debriefing.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till 
resultat, se 
bilaga 2. 

PubMed 
 
 

Nurses experiencing intimate 

partner violence  
34 Fulltext, engelska, år 2006-2016 

 
5 3 1 

 
 

Cinahl 

complete 
Nurses role AND abused 

women 
11 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, år 2006-2016. 
3 2 2 

PubMed 
 

Nurse influence AND intimate 

partner violence  
13 Full text, engelska, år 2006-2016 4 4 1 

Cinahl 

complete 
Nurses role AND battered 

women 
38 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, år 2006-2016.  
15 7 2 

Cinahl 

complete 
 

Nurses attitudes AND abused 

women 
5 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, år 2006-2106 
9 6 1 

Cinahl 

complete 
Nurses experience AND 

intimate partner violence 
50 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, år 2006-2016 
7 3 1 
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Cinahl 

Complete 
 

Nurse care AND violence 

AND women victims 
30 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, 2000-talet 
8 5 1 

Cinahl 

complete 
Nurses attitudes towards AND 

abused women 
1 Fulltext, peer reviewed, 

engelska, år 2006-2016 
1 1 1 

Pubmed 
 

Nurses responding AND 

domestic violence 
11 Fulltext, engelska, år 2006-2016 3 2 1 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 
(Design, Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Cortes, L., 
Padoin, S., 
Viera, L., 
Landerdahl, 
M., & 
Arboit, J. 

Care for women 
victims of 
violence: 
empowering nurses 
in the pursuit of 
gender equity 

2015, 
Brasilien, 
Revista 
Gaucha de 
Enfermage
m 

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser  av att 
vårda våldsutsatta 
kvinnor. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: 10 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Tematisk analys.  

Sjuksköterskorna beskrev klinisk 
vård som var den medicinska 
omvårdnaden samt den icke-kliniska 
vården som bestod av att samtala 
med kvinnan, att lyssna, samt ge råd 
och riktlinjer. 

Goldblatt, 
H.   

Caring for abused 
women: impact on 
nurses’ 
professional and 
personal life 
experiences. 

2009, Israel, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Beskriva hur 
sjuksköterskors 
privatliv och 
arbetsliv påverkas av 
att vårda våldsutsatta 
kvinnor.  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 22 Sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Tematisk analys 

Sjuksköterskor upplever att det är 
påfrestande att vårda våldsutsatta 
kvinnor och att det påverkar både 
yrkesrollen och privatlivet.  

Guruge, S. Nurses Role in 
Caring for Women 
Experiencing 
Intimate Partner 
Violence in the Sri 
Lankan Context 

2012, 
Kanada, 
ISRN 
Nursing 

Beskriva hur 
sjuksköterskor 
uppfattar sin roll i 
vården av 
våldsutsatta kvinnor.  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 30 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld.  
Datainsamling: Intervjuer  
Analys: Tematisk analys 

Sjuksköterskor ansåg att deras roll 
var att identifiera våld, att vårda 
fysiska skador samt att ge stöd och 
vägledning.  
Barriärer var brist på erfarenhet, hög 
arbetsbelastning och tidsbrist. 

Häggblom, 
A., & 
Möller, A. 

On a life-saving 
mission: 
Nurses´willingness 
to encounter with 
intimate partner 
abuse 

2006, 
Åland, 
Qualitative 
Health 
Research 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
kvinnovåld och att 
identifiera 
sjuksköterskans roll. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: 10 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Strukturerade 
intervjuer. 
Analys: Jämförelseanalys.  

Sjuksköterskorna var engagerade 
och djupt oroade för kvinnorna. De 
fick ofta improvisera fram snabba 
lösningar utan att ha några 
vägledande riktlinjer. De fick gå på 
känsla när kvinnan undvek att 



  
29 (31) 

 

 

berätta att hon var utsatt för våld.  

Häggblom, 
A., 
Hallberg, 
L., & 
Möller, A.  

Nurses’ attitudes 
and practices 
towards abused 
women 

2005, 
Åland, 
Nursing and 
Health 
Sciences  

Beskriva 
sjuksköterskors 
kunskap, 
utbildningsnivå och 
erfarenhet gällande 
mötet med 
våldsutsatta kvinnor.  

Design: Kvantitativ. 
Urval: 133 sjuksköterskor med 
och utan erfarenhet av 
kvinnovåld. 
Datainsamling: Frågeformulär  
Analys: beskrivande och 
analytisk statistik. 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter 
med att ställa frågan om våld. De 
hinder sjuksköterskorna beskrev var 
brist på erfarenhet, rädsla för 
kvinnans svar samt tidsbrist. 
Utbildning gällande kvinnovåld 
möjliggör ett bättre bemötande. 

Inoue, K., 
& 
Armitage, 
S.  

Nurses´understandi
ng of domestic 
violence 

2006, 
Australien,  
Contempora
ry Nurse 

Beskriva japanska 
och australienska 
sjuksköterskors 
förståelse för 
kvinnor som blivit 
utsatta för våld.  

Design: Kvalitativ. 
Urval: 41 akutsjuksköterskor 
Datainsamling: Intervjuer.  
Analys: Grundad teori.  

Sex olika karaktärer av 
sjuksköterskan som åskådare av 
kvinnovåld framkom: Naiva, 
oerfarna, empatiska, proaktiva, 
agerande och motvilliga.  

Sundborg, 
E., Saleh-
Stattin, N., 
Wändell, P., 
& Törnkvist 
L. 

Nurses´ 
preparedness to 
care for women 
exposed to intimate 
partner violence: a 
quantitative study 
in primary health 
care 

2012, 
Sverige, 
BMC 
Nursing 

Beskriva  huruvida 
sjuksköterskor i 
primärvården 
upplever sig vara 
tillräckligt 
kompetenta i vården 
om våldsutsatta 
kvinnor.      

Design: Kvantitativ. 
Urval: 190 Sjuksköterskor 
Datainsamling: Frågeformulär 
Analys: Deskriptiv statistik. 

86 % av sjuksköterskorna ansåg sig 
vara otillräckligt kompetenta i 
vården av våldsutsatta kvinnor. De 
upplevde att det var svårt att veta 
hur de skulle fråga kvinnan om hon 
blivit utsatt eller att det var svårt att 
veta hur man skulle hantera svaret.  
 

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

Reconceptualising 
health and health 
care for women 
affected by 
domestic violence 

2012, 
Australien, 
Contempora
ry Nurse.  

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
kvinnovåld. 

Design: Kvalitativ.  
Urval: 12 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Narrativ analys..  

Tidsbrist var ett hinder. Visad 
välvilja kunde vara till stor hjälp för 
kvinnorna. Det var viktigt att få 
kvinnorna att känna att de är i 
säkerhet och att inte ha en dömande 
attityd. De upplevde att 
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kompetensen endast räckte till att 
vårda de fysiska skadorna. 

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

Emergency nurses' 
ways of coping 
influence their 
ability to empower 
women to move 
beyond the 
oppression of 
intimate partner 
violence. 

2016, Syd 
Afrika, 
African 
Journal of 
Primary 
Health and 
Family 
Medicine 

Beskriva 
akutsjuksköterskors 
bemötande av 
våldsutsatta kvinnor 
samt att diskutera 
rekommendationer 
utifrån deras 
upplevelser.    

Design: Kvalitativ. 
Urval: 9 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Fenomenologisk.   

Sjuksköterskor försöker undvika att 
möta våldsutsatta kvinnor, 
alternativt hanterar mötet genom att 
söka stöd hos kollegor eller genom 
att distansera sig. 

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

Emergency nurses 
experiences of 
caring for survivors 
of intimate partner 
violence 

2013, Syd 
Afrika, 
Journal of 
Advanced 
Nursing 

Beskriva essensen av 
akut sjuksköterskors 
erfarenhet av att 
vårda kvinnor som 
överlevt kvinnovåld. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: 11 sjuksköterskor med 
erfarenhet av kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Fenomenologisk. 

Sjuksköterskorna upplevde starka 
känslor som innebar psykisk stress 
liknande det kvinnorna upplevde. 
Känslorna var svårhanterliga och 
kunde påverka sjuksköterskans 
privatliv. 

Yeung, H., 
Chowdhury, 
N., 
Malpass, 
A., & 
Feder, G. 

Responding to 
domestic violence 
in general practice: 
A qualitative study 
on perceptions and 
experiences. 

2012, 
England, 
Internationa
l Journal of 
Family 
Medicine 

Beskriva 
sjuksköterskors 
uppfattningar och 
färdigheter rörande 
kvinnovåld före och 
efter genomförd 
utbildning. 

Design: Kvalitativ. 
Urval: 6 sjuksköterskor med 
och utan erfarenhet av 
kvinnovåld. 
Datainsamling: Intervjuer. 
Analys: Tematisk analys.  

22 % av sjuksköterskorna hade fått 
information om kvinnovåld i sin 
utbildning. 83 % av 
sjuksköterskorna i denna studie 
önskade mer utbildning om 
kvinnovåld.  

 
 
 


