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Sammanfattning    

 

Våld i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem, både nationellt och globalt. Cirka 

var fjärde kvinna uppger att hon blivit utsatt för någon form av våld, mest 

förekommande är verbala kränkningar och fysisk misshandel. Konsekvenserna av våldet 

leder till en ökad andel psykisk ohälsa, förtidig dör eller bestående, fysisk kroppsskada 

och en minskad förmåga att leva ett välfungerande liv. Sjuksköterskorna upplever mötet 

och kunskapen kring ämnet som bristfällig och att de inte kan erbjuda den hjälp och det 

stöd som behövs. Därmed skadas förtroendet för sjuksköterskans kompetens och 

välvilja och resulterar i att många väljer att inte söka hjälp. Genom att undersöka 

sjuksköterskornas upplevelse av mötet med kvinnor som lever med våld i en nära 

relation skapas möjlighet att sprida kunskap om ämnet för att på vis förbättra den 

vårdande vården samt öka sjuksköterskans kompetens. Syftet är att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som lever med våld i nära relationer. 

En litteraturöversikt gjordes där tretton artiklar har granskats, analyserats och 

sammanställts utifrån Fribergs mall. Resultatet presenteras i tre huvudteman. Dessa 

behandlar sjuksköterskans inställning, hur sjuksköterskan påverkas av mötet med 

våldsutsatta kvinnor samt sjuksköterskans strategier vid mötet med våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskornas upplevelse av mötet med dessa kvinnor och vilken nivå av kunskap 

sjuksköterskan besitter i ämnet påverkar given vård. Brist på kunskap och osäkerhet 

påverkade deras benägenhet att leta efter tecken på våld och att våga fråga om detta om 

misstankar uppstod. Gemensamt för alla sjuksköterskor var en känsla av otillräcklighet 

och en önskan om mer kunskap i bemötande och kuraget för att våga fråga och ge den 

vårdande vård som behövs. Det följer ett krav på sjuksköterskan att kunna läsa av 

kvinnan framför sig, att både kunna tänka och se ”utanför boxen”. För att kunna möta 

kvinnan framför sig är det av vikt att lägga sin förförståelse åt sidan och skapa en trygg, 

mellanmänsklig relation. Att inte inneha kunskap om ämnet försvårar förmågan att sätta 

sig in i situationen. Skulle den enskilde sjuksköterskan åta sig ansvaret att utbilda sig i 



ämnet skapas förutsättningar att möta kvinnorna i sin situation och därmed främja deras 

hälsa. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv krävs det standardiserad utbildning i ämnet, 

antingen under grundutbildningen eller som en regelbunden arbetsplatsutbildning. Detta 

skulle öka sjuksköterskans kompetens som både professionell yrkesutövare och som 

medmänniska.  
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INLEDNING 

Den 25 november varje år infaller den så kallade Internationella dagen mot våld mot 

kvinnor (FN-förbundet 2015) och idag är samhällets medvetenhet om våld mot kvinnor 

stor. Ändå förekommer fortfarande våld i nära relationer, där kvinnor utgör en kraftig 

majoritet av de som blir utsatta. Idén om att fördjupa oss i ämnet, våld i nära relationer, 

grundas i frågans aktualitet och betydelse för allas lika värde och lika rättigheter samt 

att båda författarna har egna erfarenheter av våld i en nära relation. Det sistnämnda gör 

att ämnet berör på ett mer konkret vis och därmed ökar intresset för att sprida kunskap 

och vidare belysa detta.  

 

 

BAKGRUND 

Våld i nära relationer är ett allt mer uppmärksammat folkhälsoproblem såväl i Sverige 

som runt om i världen. Globalt har cirka trettio procent av världens kvinnor blivit utsatta 

för någon form av våld (World Health Organisation 2013) och i Sverige har upp till 

fyrtio procent av kvinnorna som utsatts fått uppsöka hälso- och sjukvården som en följd 

av våldet. Under 2012 gjordes upp till 12 000 anmälningar om misshandel där förövaren 

var eller hade varit i en nära relation med offret (Brottsförebyggande rådet 2014).  

 

Definition av våld i nära relationer 

Socialstyrelsens (u.å.) definition av våld och utsatthet i nära relationer beskriver olika 

typer av våldshandlingar. Det fysiska våldet kan te sig som slag, knuffar och 

fasthållande. Det psykiska våldet innebär direkta eller indirekta hot och kränkningar. 

Våldet innefattar även hot om våld av andra familjemedlemmar, inklusive husdjur. 

Sexuellt våld innefattar påtvingade sexuella handlingar eller handlingar som den utsatte 

inte vågar eller har möjlighet att säga nej till. Våld kan även innebära social-, materiell- 

och ekonomisk utsatthet, det kan då handla om frihetsinskränkningar, isolering från nära 

och kära, fråntagande av personliga tillhörigheter samt en begränsning av tillgångar.  

 

Förekomst av våld i nära relationer 

I en undersökning av Brottsförebyggande rådet (2014) kartlades utsattheten för 

våldsbrott i nära relationer under 2012. Det påvisades att drygt var femte individ i 

befolkningen någon gång i livet blivit utsatt för våld i en nära relation. Vanligast är det 

att kvinnor blir utsatta, drygt var fjärde kvinna uppger att hon blivit utsatt för någon 

form av våld. Mest förekommande är de regelmässiga kränkningarna och fysiska våldet. 

12 procent av de kvinnor som blivit utsatta för någon form av våld att de tagit kontakt 

med sjukvården. Andelen kvinnor som blivit utsatta för grov, fysisk misshandel och i 

samband med detta behövt uppsöka läkare, tandläkare och sjuksköterska är avsevärt 

högre, den siffran ligger på 29 procent. Andelen kvinnor som upplever att de inte fått 

den hjälp de sökt av sjukvården uppgår till 11,4 procent och av de kvinnor som erfarit 

återkommande fysisk misshandel uppger 38 procent att deras behov inte blivit 

tillgodosedda då de sökt vård och stöd.  
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Våld mot kvinnor förekommer i alla åldersgrupper och i alla samhällsklasser. Det är ett 

utbrett problem som inte är beroende av socioekonomiska faktorer, även om dessa har 

en viss inverkan. 

 

Kvinnofridslinjen (2019) och Nationellt centrum för kvinnofrid (u.å.-b) menar att våld 

mot kvinnor förekommer över hela världen och utgör ett globalt folkhälsoproblem.  

Medan bruket av våldshandlingar inte påverkas av socioekonomiska faktorer utgör 

våldet i sig självt en faktor som påverkar kvinnans socioekonomiska ställning. Sett ur 

ett globalt perspektiv har kvinnor generellt sett en sämre hälsa, lägre lön och svårigheter 

att tillgå högre, beslutsfattande positioner inom arbetslivet. Detta grundar sig i idén om 

att kvinnor är mindre värda än männen och resulterar i socioekonomiska konsekvenser.  

 

Särskilt utsatta grupper 

Som tidigare nämnt brukas våld mot kvinnor inom alla samhällsklasser, däremot finns 

det vissa grupper som är särskilt sårbara för våld. Dit hör kvinnor från olika 

minoritetsgrupper, kvinnor med en funktionsnedsättning, HBTQ-personer, kvinnor som 

lever med en missbruksproblematik samt kvinnor som lever i konfliktdrabbade områden 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.-b). 

 

Konsekvenser av våld i nära relationer 

Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer löper större risk för skada, sjukdom och 

förtidig död än vad kvinnor som inte blir utsatta för våld gör. Vidare ses en ökning av 

mental ohälsa, suicidala tankar- och beteende, ångest och posttraumatiska stressyndrom 

(PTSD) och depression bland dessa kvinnor Ett långvarigt våld, framför allt sexuella 

övergrepp, kan även ha en långsiktig, negativ inverkan på den fysiska hälsan. En stor 

del av sjukligheten tros bero på effekterna av PTSD, som ökar hjärnans utsöndring av 

stresshormoner och som i sin tur har en negativ påverkan på minnesfunktionen. Utöver 

detta påverkas även fysiska funktioner och resulterar i symtom och sjukdomar från mag-

tarmkanalen, underlivet, infektioner och autoimmuna sjukdomar (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, u.å.-a). 

 

Lagar och riktlinjer 

Enligt Amnestys rapport (2004) har det sedan 1980-talet har det gjorts justeringar i 

svensk lagstiftning i syfte att skydda och förebygga våld mot kvinnor. Ytterligare har 

det gjorts åtgärder för att stärka kvinnans juridiska ställning vid utredning och åtal.   

 

Brottsbalken (SFS 1998:393) 3 kap. 5 § handlar om misshandel. Den som åstadkommer 

en annan person kroppsskada, någon form av smärta eller sjukdom eller försätter en 

annan i en utsatt position kan dömas till fängelse för misshandel. Straffet kan sträcka sig 

från böter och sex månaders fängelse till maximalt två års fängelse. Skulle brottet 

däremot dömas som grovt kan straffet, enligt 3 kap. 6 § i Brottsbalken (SFS 2017:332), 

uppgå till tio års fängelse. Hänsyn tas då till omfattningen av kroppsskadan, om 

skadorna gett bestående men och graden av våldets brutalitet. I 8 kap. 9 § av 

Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2014:4) står det att om en vuxen visar symtom eller 

uppvisar tecken som väcker misstanke om någon form av våld ska hälso- och 
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sjukvårdspersonal fråga denne om orsaken till dessa. Skulle misstankarna därefter 

kvarstå har personalen skyldighet att ta reda på om det finns barn i familjen, upplysa om 

diverse möjligheter till stöd och omvårdnad från hälso- och sjukvården samt hjälp från 

socialtjänsten. Slutligen ska personalen uppmärksamma vilka behov av fysisk- och 

psykisk vård personen i fråga kan behöva med anledning av våldet.  

 

Kvinnors situation i världen  

För att få en omfattande bild av hur sjuksköterskor upplever mötet med kvinnor som 

lever med våld i nära relationer såg båda författarna att artiklar från olika länder var av 

intresse. Länderna som artiklarna berörde var Kanada, Amerikas förenta stater (USA), 

Israel, Kenya, Italien, Sydkorea, Skottland, Island och Sverige.   

 

Israel 

Israel har de senaste åren gjort flera framsteg gällande kvinnors besittning av mänskliga 

rättigheter. Detta på grund av en ökad medvetenhet, ett aktivt civilsamhälle samt ny 

lagstiftning. Israel har även en hög andel välutbildade kvinnor och jämställdhet på 

arbetsmarknaden är lagstadgad. Diskriminering förekommer däremot i familjerättsliga 

situationer då de påverkas av de religiösa lagarna. Dessa menar på att exempelvis en 

judisk kvinna inte kan ta ut en skilsmässa utan makens godkännande.  

Särskilt utsatta för våld och diskriminering är arabisk-israeliska kvinnor. Under 

perioden 2014-2016 mördades 71 kvinnor av en nära anhörig. Det förekommer även 

uppgifter om hedersrelaterat våld och mord (Utrikesdepartementet 2017b). 

 

Kenya 

Kenyas konstitution fastställer, enligt Utrikesdepartementet (2017d) att både kvinnor 

och män har likvärdiga rättigheter inom äktenskapet och enligt lag ska kvinnor samma 

rättigheter till arv och att äga mark som männen. Enligt Kenyansk grundlag har alla rätt 

till frihet från kränkande behandling och våld, även i hemmet. Trots detta är våld i nära 

relationer i stor grad normaliserat och leder sällan till rättsliga åtgärder. 

 

Kanada 

I Kanada faller våld i nära relationer under den allmänna strafflagen, i denna ingår även 

sexuellt ofredande. Könsrelaterade brott har minskat de senaste åren och i juni 2017 

infördes en feministisk, internationell utvecklingspolitik. Denna syftar till att skydda 

kvinnors rättigheter, arbeta för jämställdhet och sexuella rättigheter i den kanadensiska 

utvecklingspolitiken (Utrikesdepartementet 2017c).  

 

Amerikas förenta stater (USA) 

I USA uppger en av fyra kvinnor att det blivit svårt misshandlade av en partner. Lagen 

om våld mot kvinnor syftar till att öka stödet för våldsoffer samt förbättra deras 

juridiska ståndpunkt. Trots lagstiftning som förbjuder våld mot kvinnor samt stärker 

kvinnornas sociala, politiska och ekonomiska ställning ses en minskning av kvinnors 

deltagande på bland annat arbetsmarknaden. Detta beror på sambeskattning, lägre lön 
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för samma utförda arbete och socialkonservativa värderingar runt om i landet 

(Utrikesdepartementet 2017a). 

 

Italien och Sydkorea 

I rapporter gjorda av Utrikesdepartementet (2017e, 2018b) menar både Italiens och 

Sydkoreas konstitution att män och kvinnor har samma rättigheter, något som däremot 

inte efterlevs i praktiken. Den traditionella synen på kvinnans roll är brett etablerad i 

Italien och kvinnorna möter svårigheter att återgå till arbetsmarknaden efter 

familjebildning då männen tar ut en låg andel föräldraledighet. Även i Sydkorea är 

samhället präglat en traditionell syn på kvinnors roll och patriarkatiska attityder. Länge 

har våld i nära relationer ansetts vara en privat angelägenhet och fram till 2013 var 

våldtäkt och annat sexuellt våld inte olagligt inom äktenskapet. I Italien förekommer det 

en oro över den höga frekvensen av våld mot kvinnor och det låga antalet åtal och 

fällande domar.  

 

Skottland 

Skottland är en självstyrande riksdel inom Storbritannien. Enligt Utrikesdepartementet 

(2019) infördes 2015 en förnyad lag av den lag som redan existerat om våld i hemmet, 

våldtäkt och sexuella trakasserier. Den förnyades för att skydda de som blivit utsatta. 

Kvinnor som blivit utsatt för våld och är ekonomiskt beroende av sin förövare kan få 

hela rättegångskostnaderna betalda av staten och har rätt att få stöd och hjälp. 29% av 

alla brittiska kvinnor har någon gång under sitt liv blivit utsatt för fysiskt eller sexuellt 

våld. 

 

Island 

Att eliminera våldet mot kvinnor prioriteras högt på Island (Utrikesdepartementet 

2018a). 2011 tog den isländska regeringen fram en plan som är inriktad på att få ner 

antalet våldshandlingar mot kvinnor. I planen ingår att alla personalkategorier, såsom 

poliser och sociala myndigheter, omgående kopplas in när det uppmärksammas att våld 

mot kvinnor har inträffat. Statistiken från den isländska polisen uppger att 83,5% av alla 

våldsbrott utförda av män och de drabbade var 72,8% kvinnor. I de fallen som 

rapporterades var 7 av 10 i ett förhållande eller har varit. Island räknas som ett land som 

kommit långt när det handlar om jämställdhet och HBTQ- personer har stora rättigheter.  

 

 

Sjuksköterskans ansvar att vårda 

 

Att arbeta som sjuksköterska kännetecknas av en helhetssyn. Det huvudsakliga 

ansvarsområdet är omvårdnad av patienten, detta innebär både ett vetenskapligt 

kunnande och ett patientnära arbetssätt (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Vidare 

präglas sjuksköterskans arbete av etik och fyra etiska koder. Koderna är menade att ge 

vägledning för sjuksköterskans etiska handlade i omvårdnadsarbetet. Dessa koder talar 

om att sjuksköterskan har ett ansvar för att skapa en vårdmiljö där allas lika värde 

respekteras, att tillämpa goda riktlinjer och att upprätthålla en god värdegrund, 
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regelbundet upprätthålla sin yrkeskompetens samt att sträva efter ett gott samarbete med 

diverse medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening 2017a). Det patientnära arbetssättet 

innebär även att sjuksköterskan har till ansvar att stödja patientens hälsa, detta syftar till 

att patienten ska känna att hon makt och kontroll över sin situation. Sjuksköterskan ger 

individen ett egenansvar och en chans att själv ta itu med sin situation, att med andra 

ord inte ta över patientens strävan efter hälsa och känsla av lidande. Sjuksköterskan får, 

samtidigt som hon är nyfiken och inbjudande till samtal och känslor, ställa sig bakom 

sin professionalitet för att ge patienten utrymme (Drevenhorn 2017, ss. 64, 138). 

 

Sjuksköterskans roll är att skapa en trygg och lugn miljö där den våldsutsatta kvinnan 

kan berätta sin historia. Genom att erbjuda stöd och att ha ett öppet och inbjudande 

förhållningssätt gentemot kvinnan läggs grunden för ett gott, mellanmänskligt möte 

(Maina & Majeke 2008). Det mellanmänskliga mötet kan beskrivas som ett vårdande 

möte som sätter vårdpersonalens kunskap på prov (Dahlberg & Dahlberg 2015, s. 147) 

samt ställer krav på hur vårdkvalitén blir för den som söker hjälp. Ett möte mellan 

sjuksköterskan och patienten kan främjas om det föreligger likheter och en förståelse 

dem emellan (ibid. s. 148). Det vårdande mötet förutsätter att sjuksköterskan visar sig 

nyfiken, öppen och lyhörd gentemot patienten, att se till dennes livsvärld. Att visa sig 

öppen är ett förhållningssätt som innebär att inte nöja sig och slå sig till ro med vad som 

visas framför en. Man talar ofta om att lyssna till ”magkänslan” och att våga fråga och 

ifrågasätta.  Detta resulterar i att det vårdande mötet blir en vårdande vård och ett bra 

bemötande (Ekebergh 2015, ss. 123-124). Vidare menar författaren Wiklund (2003, ss. 

160, 167) att det är av vikt att utgå ifrån att patienten har samma värde som vårdaren för 

att på så vis skapa ett bra bemötande. Ett bra bemötande ligger till grund för tillit. Tillit 

upplevs då vårdaren, sjuksköterskan, har en vårdande inställning och tar det yttersta 

ansvaret för det mellanmänskliga mötet och vårdsituationen framför sig (Wiklund 2003, 

s. 157). Det goda bemötandet innebär att våga stå mitt emot varandra och att ge genuina 

gensvar, detta istället för att låta mötet påverkas av egna erfarenheter och förförståelse 

(ibid. ss. 160, 167). 

 

I Svenska sjuksköterskeföreningens rapport (2017b) står det beskrivet om 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som innebär att sjuksköterskor har 

ansvar för att öka möjligheterna för människor att förbättra, behålla att återfå sin hälsa. 

Det innebär även att hjälpa människor till att känna välbefinnande och livskvalité. De 

har ansvar att vårda och lindra lidande. Wiklund (2003, ss. 102-106) menar att lidandet 

hör till de mest centrala delarna i en människas liv och att lidandet kan te sig i olika 

former beroende på i vilket sammanhang det upplevs. Sjukdomslidande innebär att 

patienten känner en begränsning eller konsekvenser av en sjukdom, att detta kan hindra 

patienten från att uppleva välbefinnande. Vårdlidandet talar om det lidande en patient 

upplever till följd av en sjukdomsbehandling eller att denna brister eller är ofullkomlig. 

Det ställs krav på sjuksköterskan att uppmärksamma möjliga brister och 

tillkortakommanden för att eliminera risken att patienten blir lidande. Om 

sjuksköterskan känner en osäkerhet och saknar kunskap om hur denne ska hantera 

situationen framför sig kan det skapas ett vårdlidande som enligt Arman (2015, s. 43) 

kan resultera i att patienten kan uppleva sig kränkt i sin värdighet, känna fördömelse 

och att vården blivit utebliven. Den tredje formen av lidande är livslidandet. Detta berör 

hela människans liv och hur denne förhåller sig till sig själv och sin omgivning. 

Livslidandet kan i mindre och större grad vara synligt under människans liv men väcks 
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till liv då människan blir sjuk. Ofta förekommer existentiella tankar och frågor kring 

livet, döden och meningen med livet och innebär en själslig smärta som inte går att 

medicinera bort (Wiklund 2003, ss- 108-110). 

 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Våld i nära relationer är ett pågående problem som, trots skärpt lagstiftning och ökat 

stöd för utsatta kvinnor, var fjärde kvinna uppger att hon någon gång blivit utsatt för. 

Problemet med ett bristfälligt vårdande möte och kunskap om ämnet, från 

sjuksköterskans sida, är att de utsatta kvinnorna känner sig dömda och att deras behov 

av stöd och vård inte blir tillgodosedda i den grad de bör. Detta kan resultera i att dessa 

kvinnor väljer att inte uppsöka hjälp från hälso- och sjukvården och att förtroendet för 

sjuksköterskans kompetens och välvilja bryts. Tidigare forskning visar att hela 38 

procent av de kvinnor som blivit utsatta för återkommande fysiskt våld inte upplever sig 

ha fått sina vårdbehov tillgodosedda eller att de ej fått en gott bemötande. Parallellt med 

detta säger sig sjuksköterskor sig vara i behov av ytterligare utbildning och information 

av hur mötet med våldsutsatta kvinnor kan optimeras. Genom att uppmärksamma detta 

finns det möjlighet att sprida kunskap om ämnet för att på så vis förbättra den vårdande 

vården samt öka förtroendet till sjuksköterskans roll och kompetens inom området. 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av mötet med kvinnor som lever 

med våld i nära relationer. 

 

 

METOD 

Till arbetet valdes Fribergs modell för litteraturöversikt. Denna beskrivs som ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en överblick av det valda problemområdet. 

Arbetssättet innebär en systematisk sökning och val av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar som sedan granskas med avseende på exempelvis likheter och skillnader 

(Friberg 2017, ss. 141-143).  

 

Datainsamling 

Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl och MedLine där det framkom ett brett 

urval av vårdvetenskapliga artiklar. För att få fram ett bra urval av artiklar användes 

olika sökord och samt synonymer till dessa. Detta möjliggjordes genom att använda 

tekniken ”boolesk sökteknik”. Tekniken innebar en användning av orden AND, OR och 

NOT för att antingen koppla ihop söktermer, söka efter träffar på någon av eller båda 

sökorden eller att utesluta ett bestämt sökord (Östlundh 2017, ss. 72-73) Vidare 

användes avgränsningarna; ”peer-reviewed”, ”research article”, att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska och publicerade mellan åren 2007-2019, se tabell 1. Ytterligare ett 



 7 

inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara granskade av en etisk kommitté.  

Endast de artiklar vars resultat svarade på vårt syfte inkluderas i arbetet. Sammanlagt 

valdes tretton artiklar ut, varav åtta var kvalitativa och fem var kvantitativa. 

 

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

Databas Söktermer Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Åtkomst 

Cinahl “nurs*” AND “attitudes” AND “domestic 

violence” 

 

61 4 2019-02-

25 

Cinahl “nurs*” AND “experience” AND 

“domestic violence” OR “intimate partner 

violence” 

 

127 3 2019-02-

27 

Cinahl “nurs*” AND “domastic violence” OR 

“abused women” AND “preparedness” OR 

“providing support” OR “screen*” 

 

129 3 2019-03-

14 

Cinahl “nurs*” AND “domestic violence” OR 

“intimate partner violence” AND “role” 

 

116 1 2019-03-

14 

MedLine “nurs*” AND “intimate partner violence” 

AND “preparedness” OR “care for 

women” 

16 2 2019-03-

19 

Totalt  449 13  

 

 

Dataanalys 

Till arbetet valdes tretton artiklar ut. Författarna granskade innehållet enligt Fribergs 

granskningsfrågor (2017, ss. 187-188) för att säkerställa artiklarnas kvalitet. Artiklarna 

lästes flertalet gånger, var och en för sig. Vad som setts som relevant i artiklarnas 

resultat diskuterades författarna mellan, detta för att nå ett samförstånd kring innehållet. 

Därefter behandlades innehållet enligt Fribergs analysmodell för litteraturöversikt 

(2017, ss. 148-150). Genom att dokumentera över artiklarna i en översiktstabell med 

områden som metod, syfte och resultat skapades en mer lättförståelig bild av diverse 

artiklars innehåll (se bilaga 1). Användandet av analysmodellen klargjorde även om de 

valda artiklarnas resultat svarade på författarnas syfte. Genom att sedan läsa resultaten 

mer djupgående kunde likheter och skillnader tas ut. De artiklar vars innehåll 

behandlade samma aspekt skapade tillsammans ett tema, däremot fann författarna att 

artiklarnas innehåll kunde appliceras i de övriga två temana då artiklarna berör samma 

huvudområde, våld i nära relationer. Författarna valde att benämna respektive tre 
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områden som just ”teman” då dessa beskriver en meningsfull essens (Morse 2008 se 

Friberg 2017, ss. 149-150). 

Författarna diskuterade dessa teman och relevant innehåll genom hela arbetets gång. 

Detta gjordes för att skapa struktur och underlätta för kommande läsare att hitta i 

resultatet. Vardera tema fördelades upp i två underteman, se tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Teman och respektive underteman. 

Tema 

 

Underteman 

Sjuksköterskans inställning En privat angelägenhet 

Distansering som ett skydd 

Hur påverkas sjuksköterskan av mötet 

med våldsutsatta kvinnor? 

Tillit till sjuksköterskan 

Frustration över att inte kunna hjälpa 

Sjuksköterskans strategier vid mötet 

med våldsutsatta kvinnor 

Vikten av kunskap 

En trygg grund att stå på 

 

 

RESULTAT 

Resultatet visar att synen på våld och våldsutsatta kvinnor skiljer sig åt länderna mellan 

och att samtliga sjuksköterskor beskriver ett obehag och en osäkerhet i mötet med dessa 

kvinnor. Detta resulterar i att flertalet sjuksköterskor undviker att screena efter våld eller 

fråga kvinnorna om våld även när misstankar finns, vilket i sig medför att kvinnorna 

står utan behövlig vård och trygghet. Bristande stöd, rutiner och utbildning i samtal och 

bemötande är grunden till denna osäkerhet och en positiv inställning och ökat 

självförtroende syntes när detta erbjöds. 

 

Nedan presenteras resultatet i form av tre teman och respektive två underteman. 

 

Sjuksköterskans inställning 

Det första temat handlar om sjuksköterskans inställning till våld och den våldsutsatta 

kvinnan. Detta presenteras i två underteman som beskriver hur sjuksköterskan ser våldet 

som en privat angelägenhet och att de distanserar sig som ett skydd av det egna 

måendet. 

 

En privat angelägenhet 

Antaganden att kvinnans beteende underlättar våldsutövandet förekommer och liknas 

enligt författarna som att skylla på offret, så kallat ”woman blaming”. Även om det 
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finns en stark misstanke om våld tvekar sjuksköterskorna att fråga om våld. Detta beror 

på iden om att den våldsutsatta kvinnan skäms och skulle känna sig ytterligare generad 

om hon skulle bli tillfrågad. Cirka femtio procent av sjuksköterskorna uppger att de 

främst skulle rekommendera kvinnan att besöka en akutvårdmottagning och fylla i en 

polisanmälan, hellre än att själva involvera sig (Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini 

och Sasso 2016). 

 

I studien från Sydkorea framkommer det att attityden gentemot våld i nära relationer är 

som sådan att offren inte rekommenderas att lämna hemmet, även om våldet är 

allvarligt, då sjuksköterskorna menar på att de värnar om familjesammanhållningen. 

Misstänkt våld och misshandel rapporteras inte av sjuksköterskorna, främst vad gäller 

våld mot äldre. Även bristande rapportering av sexuellt våld och barnmisshandel 

uppgick till 57,3 respektive 53,4 procent. Orsaken till detta uppges vara att bevisen inte 

är tillräckligt tydliga, våldet inte är allvarligt, bristande tid och ork på grund av stor 

arbetsbörda samt att våldet i den nära relationen anses vara en privat, familjär fråga. De 

menar att det skulle medföra känslor av skam hos den utsatta kvinnan och att fråga 

skulle innebära ett övertramp i hennes privatliv. Att hon vid förfrågan skulle känna sig 

mer utsatt än tidigare och att det därför inte var lämpligt att beblanda sig med detta. 

Nära 35 procent av deltagande sjuksköterskor svarade även att kvinnan som blir utsatt 

för våld har handlat på ett vis som gör henne förtjänt av våldet (Cho, Cha och Yoo 

2015). 

 

Samtidigt förekommer det attityder som pekar åt motsatt håll, dessa menar på att det 

inte är generande och förolämpande att fråga om våld. Sjuksköterskorna anser att det 

ingår i det våldsförebyggande arbetet och i professionen. Sjuksköterskorna tillfrågades 

om hur vida deras personliga åsikter gick i linje med den allmänna samhällssynen på 

våld i nära relationer då dessa tros påverka deras professionella yrkesroll. Majoriteten 

av sjuksköterskorna svarade att de tror att förövarens handlingar ofta beror på alkohol 

och droger och att denne helt enkelt tappar kontrollen och att kvinnan inte handlat på ett 

sätt som gör henne förtjänt av våldet, att den våldsutsatta kvinnan är skuldfri (Natan & 

Rais 2010; Sundborg, Saleh-Slattin, Wändell & Törnkvist 2012). 

 

Distansering som ett skydd 

Författarna Williston och Lafreniere (2013) skriver i sin artikel att många 

sjuksköterskor upplever mötet med en våldsutsatt kvinna som mer komplext och att det 

ofta krävs ett mer nyanserat närmande än vad det gör vid vardagliga fysiska besvär. Det 

krävs ett öppet tillvägagångssätt och tydliga riktlinjer. Då våldet kan te sig på många 

olika vis var är av vikt att sjuksköterskan kan ”tänka utanför boxen” för vad de själva 

klassar som våld eller våldsamma handlingar (McGarry 2017). För att kunna agera som 

ett stöd och visa vägen ut försöker sjuksköterskorna möta kvinnorna där de befinner sig 

och utgå därifrån. För att på ett framgångsrikt vis kunna avläsa beskrivningar och 

skador som kvinnan uppvisade talar många sjuksköterskor även om vikten av att kunna 

koppla bort sig själva från sina omedelbara emotionella och kognitiva reaktioner. Detta 

för att på ett riktigt sätt kunna engagera sig i kvinnornas fall. Författarna förklarar hur 

detta fenomen var uppdelat i två underkategorier varav en av dessa, “våld är inte 

botbart”, relaterar till sjuksköterskans instinkt att erbjuda lösningar och direkta 
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tillvägagångssätt för sina patienter. Den andra underkategorin, ”att närma sig patientens 

verklighet”, talar om att främja patientens hälsa och förmåga att kunna motivera sig 

själv. Att genom ett patientperspektiv och ett reflekterande förhållningssätt kunna möta 

kvinnan där hon befinner sig. Detta underlättar hanteringen av de egna känslorna såväl 

som kvinnans känslor (Williston och Lafreniere 2013). 

Många sjuksköterskor värnar om att ge de våldsutsatta kvinnorna utrymme att tillgodose 

sina personliga behov. De menar även på att det är av vikt att visa öppenhet gentemot 

kvinnan framför sig. Vidare bistår sjuksköterskorna med kontaktuppgifter till diverse 

stödjande verksamheter, exempelvis stödlinjer och kvinnojourer. Jämfört med 

kvinnorna som lever med våld i nära relationer, som uttryckte ett önskat behov av 

emotionellt stöd, svarade sjuksköterskorna mer systematiskt angående hur de skulle 

bistå kvinnorna med hjälp och stöd i olika former. Genom att erbjuda kvinnorna dessa 

tjänster och hjälpinsatser skapas automatiskt en känslomässig distansering som 

underlättar deras arbete. De anser att det är viktigt att känna in och engagera sig i 

kvinnan framför sig men till en viss gräns. För att balansera upp den egna påverkan och 

för att kunna bistå bästa möjliga stöd för kvinnan involverar de andra insatser när så 

krävs (Watt, Bobrow och Moracco 2008). 

 

Hur påverkas sjuksköterskan av mötet med våldsutsatta kvinnor? 

Det andra temat beskriver hur sjuksköterskan påverkas av mötet med våldsutsatta 

kvinnor. Temat delas in i underteman som behandlar kvinnornas tillit gentemot 

sjuksköterskan samt sjuksköterskornas frustration vid mötet med dessa. 

 

Tillit till sjuksköterskan 

Då sjuksköterskorna vanligen är de första den våldsutsatta kvinnan möter inom vården 

har dessa möjlighet att läsa av kvinnans fysiska och psykiska behov och kan, om 

behovet föreligger, tillgodose kvinnan med specialiserade resurser (Maina & Majeke 

2008). Åtskilliga sjuksköterskor menar att de skulle ge emotionellt stöd i form av 

försäkran av säkerhet och tillgång till hjälpresurser eller att de hyllar kvinnan för att hon 

vill lämna den våldsamma relationen (Watt, Bobrow och Moracco 2008). 

Sjuksköterskorna upplever att deras profession medför en sorts tillit från de som sökte 

hjälp och att detta resulterar i att de vågar berätta om saker som hänt. Ju längre 

patientrelationen varar, desto lättare kan en relation byggd på tillit skapas som sedan 

utgör en trygg grund att mötas på (McGarry 2017).  

 

Frustration över att inte kunna hjälpa 

Sjuksköterskor som vårdar och möter kvinnor som blivit utsatt för våld i en nära 

relation riskerar att själva drabbas av posttraumatisk stress (PTSD), djup sympati och 

sorg för dessa kvinnor. Sjuksköterskorna kan även få ett ändrat kognitivt beteende. I 

vissa fall har de svårt att skilja sitt arbete från sitt privatliv och att mötet med de 

våldsutsatta kvinnorna i stor grad påverkade deras privata relationer (Goldblatt 2009). 

 

Att vårda och möta våldsutsatta kvinnor är en komplex process som vanligen inte reder 
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ut sig efter ett besök hos sjuksköterskan. Skulle det finnas en språkbarriär är det av 

större vikt att se till visade känslor och beteenden än vad som besvaras på frågor. Vidare 

kan det utgöra svårigheter, om en tolk behövs, att få kvinnan att känna sig trygg i 

samtalet med sjuksköterskan. Detta på grund av att språköversättningen sker via telefon 

och att den våldsutsatta kvinnan då behöver berätta om sin situation till ytterligare en 

främmande person, utöver sjuksköterskan (Brykczynski, Crane, Medina och Pedraza 

2011). Mötet mellan sjuksköterskan och en våldsutsatt kvinna utlöser känslor av empati 

och medkänsla men i stor grad även ilska och kritik gentemot kvinnorna. Många 

sjuksköterskor upplever frustration och en känsla av maktlöshet när kvinnorna går 

tillbaka till den våldsamma relationen. Känslorna grundar sig främst i att de inte förstår 

orsaken till att hon inte lämnar partnern och att de inte upplever sig kunna göra något 

för att påverka situationen. Känslan av frustration leder i vissa fall till att 

sjuksköterskorna låter bli att leta efter tecken på våld (Goldblatt 2009; Robinson 2010) 

och att frustrationen kan resultera i att arbetet blev mer känslomässigt krävande (Natan 

& Rais 2010). 

 

 

Sjuksköterskans strategier vid mötet med våldsutsatta kvinnor 

Det tredje temat handlar om de strategier sjuksköterskan använder vid mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Detta belyser vikten av kunskap och behovet av riktlinjer. 

 

Vikten av kunskap 

Våld i nära relationer är ett fenomen som ofta pågår i det dolda. Våldet kan te sig i olika 

skepnader, psykiskt, fysiskt och sexuellt, men är våld likafullt (Socialstyrelsen u.å.). 

Precis som Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2014) menar i sin artikel finns 

det många kvinnor som inte identifierar våldsamma händelser som våld. Kvinnorna som 

deltog i studien har fått beskriva diverse vardagssituationer men då inte dragit slutsatser 

kring naturen bakom situationen, som i själva verket varit våldsam. Oavsett om kvinnan 

inte ser situationen för vad den är eller om hon skäms för att berätta för sjuksköterskan 

försvåras sjuksköterskans arbeta med att identifiera våldet. 

 

I kontrast till personliga åsikter och attityder om våld och våldsutsatta kvinnor är 

utbildningsnivån i ämnet hög. Mest utbildning var gällande sexuellt våld på 61,8 

procent, barnmisshandel på 50,4 procent, våld mot äldre på 40,5 procent och slutligen 

våld i nära relationer som låg på 32,1 procent av deltagande vårdpersonal (Cho, Cha och 

Yoo 2015). Sjuksköterskorna uttrycker, oavsett tidigare erfarenhet och utbildning, en 

avsaknad av kunskap och trygghet i hur man på bästa vis bemöter dessa kvinnor, vad 

man ska utgå ifrån för riktlinjer och vem man kan vända sig till om så skulle behövas. 

Sjuksköterskorna känner sig inkompetenta att ta itu med frågan om våld i nära relationer 

och undviker därför att titta efter tecken på våld. Vidare anser de att det är av vikt att bli 

medvetna om sin inställning och attityd när det möter en utsatt kvinna då dessa riskerar 

att påverka det mellanmänskliga mötet. Genom att inte uppvisa en öppenhet och 

fördomsfri inställning kan kvinnan dra sig för att prata om våldet (Di Giacamo et al. 

2016; Goldblatt 2009; Sundborg et al. 2012). 
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Upp till 48 procent av sjuksköterskorna har på eget initiativ utbildat sig om våld i nära 

relationer då de har ett personligt engagemang och intresse av att utvecklas inom 

området. Det visade sig sedan att de som utbildat sig på eget initiativ var mer benägna 

att upptäcka om våld i någon form förekommer (Sundborg et al. 2012). 

 

En trygg grund att stå på 

Sjuksköterskorna i studien av Svavarsdottir och Orlygsdottir (2009) använder sig av 

riktlinjer i två versioner, en lång och en kort. Den långa versionen innehåller 

förklaringar av vad våld i nära relationer innebär, förslag på hur sjuksköterskan kan 

påbörja en trygg konversation om ämnet i fråga, hinder och fördelar med att titta efter 

våld samt dokumentation och tidigare forskning. Den korta versionen är mer koncist 

och även den ger förslag på hur konversationen kan utformas och hur våldet kan te sig i 

olika uttryck hos kvinnan. Sjuksköterskorna upplever att riktlinjerna som användes var 

hjälpsamma, både den långa och korta versionen, samt att det borde vara obligatoriskt 

för alla nyanställda sjuksköterskor att studera riktlinjerna. Genom att ha dessa i 

beredskap skapas en trygg och stabil grund att stå på inför, under och efter mötet. 

 

I studien av McGarry (2017) ses det att det förekommer en osäkerhet och olust hos 

sjuksköterskorna vid mötet med våldsutsatta kvinnor trots tidigare utbildning och 

många yrkesverksamma år. Genom att söka stöd hos den specialistutbildade 

sjuksköterskan fick sjuksköterskorna självförtroende att våga fråga. Att våga fråga och 

möta våldsutsatta kvinnor kändes inte längre som ett intrång i kvinnans liv då detta var 

en del av yrkesrollen. Samtliga sjuksköterskor i studien yttrar sig om vikten och 

tryggheten av att ha en sjuksköterska med specialistutbildning i våld i nära relationer 

nära till hands. Träningen och stödet de får möjliggör att sjuksköterskorna vågar ta upp 

frågan hos de kvinnor där de misstänker att våld är närvarande. 

 

 

DISKUSSION 

Syftet med examensarbetet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser 

av mötet med våldsutsatta kvinnor. Det resultat som vi valt att ta upp i 

resultatdiskussionen är de som vi anser har störst betydelse. Vidare diskuteras även val 

av metod, olika hinder och begränsningar med vald metod samt tankar kring 

efterföljande forskning. 

 

Metoddiskussion 

Då båda vi båda har egna erfarenheter av ämnet i fråga är förförståelse, som beskrivs 

som själens subjektiva relation till hur omvärlden betraktas (Wiklund 2003, ss. 52, 224), 

något oundvikligt. Det är svårt att vara helt objektiv. Det är med hjälp av det som vi 

uppfattar omgivningen som vi känner, tänker och agerar i varje situation. Alla 

människor har tankar kring ting som är unika för just dem, dessa kan leda till att man 

förstår och uppfattar något utifrån sina egna erfarenheter och inte som verkligheten 

faktiskt ser ut. Vår förförståelse kan ha resulterat i att vi uppfattat artiklarnas resultat på 

ett annat vis än vad någon som inte innehar vår förförståelse hade gjort.  Genom att 
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genomgående granska och kritisera våra egna uppfattningar av resultatet har vi i största 

möjliga mån ställt oss opartiska till artiklarnas resultat. Vidare är vi medvetna om att det 

skiljer sig åt i lagar och vad som är socialt accepterat i Sverige och andra berörda länder 

vad gäller våld i nära relationer och att arbetets resultat kanske inte representerar den 

aktuella situationen i Sverige. 

Vi hade initialt en önskan att endast inkludera artiklar från Sverige men då utbudet var 

så pass snävt och outforskat fick arbetet bygga på artiklar från olika delar av världen. 

Vad som definieras som våld och våldsamma handlingar skiljer sig åt i olika länder, 

även att bli utsatt för våld anses vara en skamfull händelse som inte bör nämnas. I andra 

länder är det accepterat att slå sin kvinnliga partner medan det i Sverige är straffbart att 

bruka någon form av våld. På de platser där våld är accepterat betraktas dessa händelser 

vanligen som en privat familjeangelägenhet och kvinnor anses generellt sett vara mindre 

värda (FRA- Europeiska unionen för grundläggande rättigheter 2014). Intervjuer hade 

varit att föredra för att på djupet kunna ta reda på hur det ser ut i verkligheten i Sverige. 

I arbetet har vi valt att fokusera på mäns våld mot kvinnor då kvinnor länge har utgjort 

och fortfarande utgör en kraftig överrepresentation sett till ärendemängden av utsatthet 

(Barlind 2017). Vi kan inte garantera att sjuksköterskorna i de valda artiklarna endast 

mött och har erfarenheter av kvinnor som blivit utsatta för våld men vad det av 

artiklarna framgår utgör kvinnor en stor majoritet. Överförbarheten till praktiken kan 

påverkas om sjuksköterskan kan uppleva mötet olikartat om kvinnan som blir utsatt för 

våld lever i en samkönad relation. Vidare framför arbetet inte tankar och uppfattningar 

av manliga sjuksköterskor då dessa endast medverkar i en av de valda artiklarna och där 

utgör en bråkdel av deltagande sjuksköterskor. Överförbarheten kan därmed ha 

påverkats då manliga sjuksköterskor kan ha en annan syn på ämnet och att applicera 

resultatet på dem ger inte en rättvisande bild. 

Resultatdiskussion 

All forskning har som syfte att finna ny kunskap. Vad man finner då är sällan en 

definitiv sanning utan flera alternativ som kan tolkas på olika sätt. Forskaren i fråga 

behöver då tillgå olika handlingar för att på så vis öka trovärdigheten i sitt resultat. 

Förförståelse är det som forskaren redan har om ämnet i form av kunskap, tidigare 

erfarenhet och förutfattade meningar (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 196-

197).  

 

Resultatets trovärdighet handlar om dess överförbarhet i praktiken, det vill säga hur 

resultatet kan kommit fram till kan överföras till andra. Författarna kan komma med 

olika förslag till hur det kan överföras men det är läsaren av studien som avgör om det 

går eller inte. Då vårt arbete är baserat på resultat från olika länder representerar kanske 

inte resultatet situationen i Sverige men kan ses som generell kunskap då det återfinns 

en röd tråd genom samtliga studier (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, ss. 198-

199). Arbetet påvisar det påtagliga behovet av rutiner och ett utbildningsprogram om 

våld i nära relationer. Detta skulle stärka sjuksköterskans hälsofrämjande arbete och 

personliga tillväxt för att kunna ge ett adekvat bemötande och omhändertagande. För att 

på djupet få en förståelse för hur det är att möta kvinnor som lever med våld i nära 

relationer inom den svenska sjukvården krävs det mer forskning. Forskning och arbete 

som strävar mot att lösa de svåra frågorna - Hur kan man lindra en själ som lider? Hur 
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kan man hjälpa någon upp på fötterna igen? Vad kan jag som sjuksköterska bidra med 

för att stärka kvinnan framför mig? 

 

Vi anser att innehavandet av kunskap och trygga rutiner lägger en god grund för allt 

patientnära arbete. Detta är av särskild vikt när vårdandet handlar om att läka sår i själen 

och att främja patientens egna väg mot hälsa, även när det är som svårast. Våld i nära 

relationer är ett globalt folkhälsoproblem och är en direkt kränkning av mänskliga 

rättigheter (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.-b). 

 

I en artikel av Ehrlin (2018) förklarar psykologen Björn Lagerbäck hur våldet mot 

kvinnor grundar sig i hur gärningsmännen uppfostras. De har, enligt Lagerbäck, en 

nedvärderande kvinnosyn och ett starkt behov av att härska över kvinnor. Vidare är 

lagstiftningen utformad efter ett gärningsmannaperspektiv som fungerar till 

gärningsmännens fördel. Detta istället för ett offerperspektiv som gynnar kvinnornas 

position och trygghet. Under våren visades en dokumentär om den bortgångne 

skådespelerskan Josefin Nilsson och hennes berättelse om att leva med våld i en nära 

relation (SVT Play 2019). Detta resulterade i ett stort samhällsengagemang och frågan 

om jämställdhet och våld i nära relationer fick sig ett uppsving. Våld i nära relationer är 

en högaktuell fråga som får ta allt mer plats i ljuset, i media och i vardagsdiskussioner. 

Genom att tidigt börja tala om bemötande och fördomar ökar förståelsen för ämnet och 

chansen att fler vågar söka hjälp. Genom att öka samhällets förståelse och 

sjuksköterskornas kompetens i hanteringen av dessa komplexa situationer ges kvinnorna 

en möjlighet att hitta tillbaka till livet och främja sin egen hälsa. Sjuksköterskans roll är 

både att vara medmänniska och en professionell yrkesutövare. Enligt Katie Eriksson, 

som förespråkar mellanmänsklig kärlek (Wiklund 2003, s. 31), är det av vikt att känna 

medlidande och barmhärtighet gentemot den andre. Detta är av vikt, både för 

sjuksköterskan i sin roll men även för andra professioner som möter människor, för att 

kunna mötas på mitten och bygga en tillit sinsemellan. Att våga fråga och att våga 

lyssna. Skulle fler bli medvetna om bemötande, visa sig öppna och våga skapa en trygg 

miljö, genom att utbilda sig i ämnet, gynnas den mellanmänskliga relationen och vägen 

mot en främjad hälsa utformas för den enskilde. Skulle ansvaret att erhålla kunskap och 

utbildning om detta ligga på en högre nivå, låt säga ingå i kursplanen i alla yrken som 

handlar om människor eller vara en del av regelbundna arbetsplatsutbildningar kan en 

global kompetens och hållbarhet alstras.  
 
Vad arbetets resultat lyfter fram anser författarna vara en pusselbit i att förbättra de 

våldsutsatta kvinnornas mående och situation. Problemområdet som arbetet berör är 

huvudsakligen kvinnornas problem, men förbättringsarbetet börjar hos sjuksköterskan 

och alla andra yrkesgrupper vars uppgift är att skydda och möta våldsutsatta kvinnor.  

 

 

SLUTSATSER 

Under arbetets gång har det väckts många funderingar och frågeställningar kring våld i 

nära relationer och hur utbildning ska kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor. Funderingar 

kring vilken typ av utbildning som är av störst vikt för sjuksköterskans kompetens inom 

området. Det har även väckts nya frågor om ämnet, frågor om hur utbildning och 
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kompetensutveckling påverkar omvårdnaden av de våldsutsatta kvinnorna i jämförelse 

med hur omvårdnaden ser ut idag. 

Är våld i nära relationer ett ämne som bör inkluderas genomgående i 

sjuksköterskeutbildningen eller ligger ansvaret på den enskilde sjuksköterskan att 

utbilda sig i ämnet? 

Våld i nära relationer är ett stort, globalt folkhälsoproblem och det här arbetet har 

kommit fram till att sjuksköterskan saknar kunskap och trygghet att ge ett riktigt 

bemötande och vårdande. Det hör till sjuksköterskans profession att lindra lidande och 

främja hälsa och detta, anser vi, inte är realiserbart i den mån det behövs utan utbildning 

och utveckling.  
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