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Abstrakt 

 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och en granskning har visat 

att en tredjedel av alla kvinnor som varit i ett förhållande någon gång har utsatts för fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld av sin partner. Sjuksköterskan är bland de första som möter offer 

för våld i nära relationer då de söker vård och det är därför viktigt att sjuksköterskan har de 

rätta kunskaperna.  

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och 

attityder vid omvårdnad av patienter som utsatts för våld i nära relationer.  

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 14 vetenskapliga artiklar av både kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Artiklarna har systematiskt sökts via två databaser inriktade på 

omvårdnadsforskning som finns tillgängliga vid Högskolan Dalarna.  

 

Resultat: Fyra huvudteman har identifierades: Erfarenheter i olika vårdsammanhang, 

Attityder beroende på sammanhang, Kunskaper i förhållande till klinisk erfarenhet och 

Hinder och möjligheter för att erbjuda hjälp. Dessa huvudteman har därefter delats upp i ett 

antal underrubriker som resultatet presenteras utifrån. Sjuksköterskorna upplevde att det var 

svårt att upprätthålla en professionell hållning till offren och i många fall hade de även en 

negativ attityd och skuldbelade patienterna. Det största hindret som många sjuksköterskor 

upplevde var tidsbristen och de flesta ansåg sig även behöva mer kunskap inom området.  

 

Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap kring bemötande av personer som 

utsatts för våld i nära relationer, upprätthåller en professionell hållning och åsidosätter sina 

egna fördomar och åsikter.  

 

Nyckelord: Attityder, erfarenheter, litteraturöversikt, personcentrerad vård, våld i nära 

relationer.  

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Background: Intimate partner violence is a major problem in society and a study showed 

that a third of all women who have been in a relationship at some point has been subjected to 

physical, psychological or sexual violence by their partner. The nurse is among the first to 

meet victims of intimate partner violence when they seek care and it`s therefore important 

that the nurse possesses the right knowledge.  

 

Aim: The aim with this literature review was to illuminate nurses' experiences and attitudes 

when caring for patients who have been subjected to intimate partner violence. 

 

Method: A literature review based on 14 scientific articles of both quantitative and 

qualitative approaches. The articles have been systematically searched through two databases 

focused on nursing research, available at Högskolan Dalarna.  

 

Results: Four main themes have been identified: Experiences in various healthcare 

contexts, Attitudes depending on context, Knowledge in relation to clinical experience and 

Obstacles and opportunities to offer help. These main themes have then been split up into 

several subheadings in the results. The nurses experienced difficulties maintaining a 

professional attitude towards the victims, and in many cases, they had a negative attitude and 

blamed the patients. The biggest obstacle nurses experienced was the lack of time and most 

of them felt that they needed more knowledge in the area. 

 

Conclusion: It is important that the nurse has knowledge of caring for people who have 

been subjected to intimate partner violence, maintains a professional attitude and disregards 

their own prejudices and opinions. 

 

Keywords: Attitudes, experiences, intimate partner violence, literature review, person-

centered care. 
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Inledning  

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och idag lever cirka 150 000 barn i Sverige 

med en förälder som blir, eller har blivit utsatt för våld av sin partner (Socialstyrelsen, 

2019a). En granskning har även visat att en tredjedel av alla kvinnor som varit i ett 

förhållande någon gång har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en partner 

(WHO, 2017). Under verksamhetsförlagd utbildning väcktes intresset för detta ämne då 

författarna stötte på personer som utsatts för våld och fick en inblick i hur dessa människor 

hanterades och omhändertogs i vården. Denna litteraturöversikt genomförs för att belysa 

sjuksköterskors attityder och erfarenheter, genom detta hoppas författarna få en ökad 

förståelse för de personer som utsatts för våld i nära relationer. Samt hoppas kunna ge 

framtida sjuksköterskor en möjlighet att ge bättre stöd och omvårdnad till denna 

patientgrupp. 

  

Bakgrund  

Våld i nära relationer  

Våld i nära relationer definieras som våld där offret har en nära relation och starka 

känslomässiga band till sin förövare (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019). Våld i nära 

relationer kan vara både fysiskt i form av exempelvis slag och kan innefatta användning av 

vapen, psykiskt i form av hot, förföljelse, diskriminering och nedtryckning, eller sexuellt i 

form av våldtäkt och sexuella ofredanden. Det är ofta det psykiska våldet som ger långvariga 

negativa effekter hos den som blivit utsatt och inte det fysiska (Ramsey, et al., 2012; Natan, 

Ari, Bader, & Hallak, 2012). 

 

Attityd och erfarenhet 

En attityd är en inställning till något eller någon. Attityder är något som till stor del är inlärt 

och som till stor del påverkas av våra sociala liv. De består av övertygelser och får dig ofta att 

agera på ett visst sätt. Man kan ha attityder mot grupper, organisationer, människor, saker och 

situationer, med mera. De attityder vi besitter blir till en del av vår identitet och därför är vi 

ofta ovilliga att förändra dem (Aroseus, 2013). En erfarenhet kan dels användas för att 

benämna att en person har utövat någon praktisk verksamhet och därmed har 
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arbetserfarenhet. Erfarenhet kan också användas i sammanhanget livserfarenhet, det vill säga 

något personen upplevt och lärt sig av (Nationalencyklopedin, u.d.). 

  

Vilka drabbas? 

Våld i nära relationer drabbar främst kvinnor, av alla rapporterade offer är cirka 85 % kvinnor 

och det beräknas även att en tredjedel av alla kvinnor någon gång under sin livstid kommer 

att utsättas för våld i en nära relation (Snyder, 2016; WHO, 2017). Våld i nära relationer kan 

dock inträffa både män och kvinnor, och förekommer i både heterosexuella och 

homosexuella relationer (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll, & Duncan, 2014; McGarry, 2018). 

 

De drabbades upplevelse 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relationer undviker ofta att söka hjälp på grund av skam 

och rädsla. De kvinnor med barn har ofta visats vara rädda för vad som ska hända med barnen 

om myndigheter blandas in, däribland rädsla för att barnen ska tas ifrån dem (Galvani, 2006). 

När den utsatta uppsöker vården vill de höra sina valmöjligheter och bli erbjudna hjälp av 

hälso- och sjukvården även om de ännu inte bestämt sig för att lämna förövaren. Den som 

lever med våld i nära relationer vill inte bli dömd av vårdpersonal för att de inte vill berätta 

om misshandeln eller för att de inte är redo att lämna förövaren, utan förväntar sig att 

personalen bjuder in dem till att höra av sig då de är redo att prata. Samt att de förser den 

utsatta med den information de behöver för att senare kunna be om hjälp (Snyder, 2016). 

 

Offren för våld i nära relationer känner också ofta att skulden ligger på dem, att det är deras 

fel att de blir slagna och upplever en rädsla inför att berätta om våldet för andra då de är 

rädda att bli dömda. Förövaren isolerar ofta sitt offer socialt, vilket gör att de i många fall inte 

har någon att berätta för, alternativt att de inte ges en chans att bli ensamma med någon för att 

kunna berätta och be om hjälp (Evans & Feder, 2014). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar  

Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för att motverka att offer för våld i nära relationer 

utsätts för ytterligare kränkningar genom att ha god kunskap inom ämnet, bemöta offren på 

professionellt sätt och genom att visa empati. Forskning har dock visat att hälso- och 
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sjukvårdspersonal i många fall har en bristfällig kunskap om hur de ska agera i dessa 

situationer och att de till följd av detta ger offren ett oprofessionellt bemötande (Nyame, 

Howard, Feder, & Trevillion, 2013).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2019b) rekommenderas det att rutinmässiga frågor om våld ställs av 

hälso- och sjukvården då kvinnor uppsöker mödrahälsovård och psykiatrisk vård. Samt i alla 

ärenden inom barn och ungdomspsykiatrin. Verksamheten måste dock själv göra egna etiska 

avvägningar och säkerställa att nog kunskap inom området finns för att ställa frågan och för 

att kunna ta hand om svaret (Socialstyrelsen, 2019b). Hälso- och sjukvårdspersonal medger 

att offer för våld i nära relationer är ett stort problem inom hälso- och sjukvården då dessa 

ofta förbises, eller inte hanteras på rätt sätt (Ramsey, et al., 2012; Sprague, et al., 2012).  

  

Sjuksköterskans ansvar  

Sjuksköterskan är bland de första som möter offer för våld i nära relationer och deras 

anhöriga då de söker vård. Det är då viktigt att sjuksköterskan har kunskaperna som krävs för 

att upptäcka tecken på psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, samt att hen upprättar en god 

relation till patienten för att kunna ge rätt omvårdnad och stöd till offret (Cho, Cha, & Yoo, 

2015).  

  

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) så ska hälso- och sjukvårdspersonal 

inte lämna ut patientuppgifter så länge det inte är helt klart att detta kan ske utan att patienten 

och dennes anhöriga tar skada. I det fall hälso- och sjukvårdspersonal misstänker att en 

patient över 18 år har utsatts för våld får sekretessen endast brytas och anmälan göras till 

polisen om brottet kan generera ett straff på minst ett års fängelse (Offentlighets- och 

sekretesslagen, SFS 2009:400). Finns barn med i bilden där våld i nära relationer förekommer 

ska sjukvårdspersonal dock alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att 

barnet också far illa (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Sjuksköterskans roll i mötet med 

offer för våld i nära relationer är främst att vårda offret fysiskt, men också att säkerställa 

säkerhet, ge råd och stöttning, samt hjälpa till att hänvisa offret till stödorganisationer där de 

kan få ytterligare hjälp (Al-Natour, Qandil, & Gillespie, 2016). 
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Personcentrerad vård   

Personcentrerad vård är ett begrepp som innebär att patienten sätts i centrum för vården, 

patientdelaktigheten är även en central aspekt. Patienten ses inom denna vårdform som en 

autonom individ som skall ges respekt och vårdplanen ska upprättas utefter hens behov. För 

att vården ska vara personcentrerad krävs det även att de olika aktörerna i patientens vård 

samverkar (Eldh, 2014).  

 

Patienten ska alltid hållas informerad om vad som pågår och informationen ska ges på ett 

sådant sätt att den är begriplig för patienten. Kommunikationen ska även innefatta ett aktivt 

lyssnande på patientens berättelse om sin situation, utöver att patienten involveras i sin egen 

vård är det även viktigt att patientens anhöriga ges möjlighet att engagera sig i patientens 

vård (Eldh, 2014). Personcentrerad vård har fyra huvudkomponenter: Nödvändiga 

förutsättningar, vårdmiljö, vårdprocessen och det förväntade resultatet (McCance, 2003). 

 

Förutsättningar 

En av grundförutsättningarna för en god och personcentrerad vård är sjuksköterskans 

kunskaper, kunskapen att prioritera omvårdnadsåtgärder och att fatta beslut, så väl som 

kunskapen kring användning av medicinteknisk utrustning. Det krävs även att sjuksköterskan 

har en god självkännedom och på så sätt inte färgar patientens övertygelser och värderingar 

med sina egna. Utöver dessa färdigheter förutsätts det även att sjuksköterskan har utvecklat 

sociala och mellanmänskliga färdigheter, detta för att på ett professionellt sätt kunna förstå 

och kommunicera med patienten på flera olika nivåer (McCance, 2003). 

 

Vårdmiljö 

Förutom goda förutsättningar krävs det även en god vårdmiljö för att uppnå en 

personcentrerad vård. Vårdmiljön måste vara utformad på ett sådant sätt att den främjar 

partnerskapet mellan parterna i såväl vårdteamet som mellan vårdteamet, patienten och hens 

anhöriga. Det är även av stor vikt att teamet består av olika kompetenser från olika typer av 

yrkeskategorier, detta för att på bästa möjliga sätt tillfredsställa patientens behov och skapa 

en balanserad maktfördelning (McCance, 2003).  
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Vårdprocessen 

Vårdprocessen ska utformas utifrån patientens behov och med hänsyn till hens värderingar 

och övertygelser och beslutsfattandet ska delas mellan vårdteamet och patienten. Vården ska 

även ta hänsyn till patientens fysiska och psykiska behov som människa och därför måste 

således vårdpersonalen skapa sig en tydlig bild av patientens övertygelser och värderingar 

(McCance, 2003).  

 

Förväntat resultat 

Det förväntade resultatet av en personcentrerad vård är att patienten känner sig delaktig i och 

tillfredsställd med vården, samt har en känsla av välbefinnande. Det kan dock vara svårt att 

mäta resultatet för en välfungerande, personcentrerad vård, men det mest påtagliga måttet är 

patientens utvärdering och egna uppfattning av vårdupplevelsen. Personcentrerad vård är 

även en fortlöpande process som hela tiden måste förändras och formas utifrån patienten och 

kan inte uppnås genom endast enkla punktinsatser (McCance, 2003).  

 

Problemformulering  

Våld i nära relationer är ett stort problem världen över och kan innefatta både psykiskt, 

fysiskt och sexuellt våld. Både män och kvinnor kan vara offer, även om det är vanligare att 

det drabbar kvinnor. Sjukvårdspersonal har dock uppvisat en motvilja mot att fråga patienter 

om de utsätts för våld och har även visat sig ha bristfälliga kunskaper kring hur de ska agera. 

Detta är ett vidsträckt problem inom hälso- och sjukvården då offer för våld i nära relationer 

till följd av detta ofta förbises och inte ges en korrekt vård. Sjuksköterskan är ofta den första 

kontakt ett offer för våld i nära relationer får när de söker vård, det är således viktigt att 

sjuksköterskan har den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna identifiera och 

stötta de som drabbats.  

  

Syfte  

Syftet för denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och attityder vid 

omvårdnad av patienter som utsatts för våld i nära relationer.  
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Metod    

Design  

Författarna har valt litteraturöversikt som metod för studiens valda område, detta för att på ett 

överskådligt sätt sammanfatta den tillgängliga evidensen och skapa oss en överblick av detta 

område (Polit & Beck, 2004). Litteraturöversikten är en metod som avgränsar och identifierar 

det område som valts att studera (Friberg, 2016a), i detta fall sjuksköterskans erfarenheter 

och attityder vid omvårdnad av personer som utsatts för våld i nära relationer.  

  

Urval av litteratur  

För att hitta artiklar relevanta för litteraturöversiktens syfte har författarna använt sig av 

databaserna CINAHL och PubMed, detta då dessa är de två största internetbaserade 

databaserna för medicin- och omvårdnadsforskning (Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 

Sandstöm, 2016). Sökningarna har gjorts med relevanta ämnesord och avgränsades till 

artiklar från det senaste tio åren, det vill säga artiklar som utgetts mellan 2009 och 2019. 

Sökningen har avgränsats ytterligare genom att välja enbart granskade artiklar och artiklar 

som är skrivna på svenska och engelska. Inklusionskriterier för artiklarna som har använts i 

resultatet var artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats, oberoende på ursprungsland. 

Exklusionskriterier har varit artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska, samt 

studier som innefattade personer under 18år. 

 

Datainsamling  

I databasen PubMed gjordes den första sökningen med ämnesorden “Domestic violence” och 

“Nurses experience” och avgränsades med den boelska söktermen ”AND”, detta resulterade 

tillsammans med ovannämnda avgränsningar i 99 artiklar. Av dessa lästes samtliga titlar och 

6 abstract, 2 av dessa 6 artiklarna bedömdes sedan kunna passa in i resultatdelen. Ytterligare 

två sökningar gjordes i PubMed där den första sökningen inkluderade ämnesorden “Intimate 

partner violence” och “Nurses experience”, den andra sökningen inkluderade ämnesorden 

“Domestic Abuse” och “Nurses attitudes”, båda sökningar avgränsades med den boelska 

söktermen ”AND”. Dess två sökningar resulterade totalt i 53, respektive 37 träffar. Däribland 

valdes till slut tre, respektive en artikel ut som relevant för arbetet. Eftersom PubMed inte har 

funktionen att endast visa granskade artiklar kontrollerades därför dessa artiklar i Ulrichsweb 
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för att fastställa att de faktiskt var granskade och publicerade i vetenskapliga 

tidsskrifter. Sökningarna i databasen PubMed resulterade i slutändan efter noggrann 

genomläsning och granskning av artiklarna i totalt 5 artiklar till resultatet. 

  

I databasen CINAHL gjordes primärt sökningen med ämnesorden ”Domestic violence”, 

”Nurses experience”, ”Attitudes” och avgränsades med den boelska söktermen ”AND”, 

sökningen begränsades ytterligare genom att endast visa artiklar som blivit granskade och 

som publicerats mellan 2009 och 2019. Detta resulterade i sammanlagt 18 träffar, av dessa 18 

träffar bedömdes 7 artiklar vara relevanta för studiens syfte. Därefter gjordes en bredare 

sökning med synonymer i samma databas med sökorden ”Domestic violence” OR ”Domestic 

abuse” OR ”Intimate partner violence” AND ”Nurses role” AND ”Attitudes”, denna gång 

begränsades sökningen genom att endast visa granskade artiklar publicerade i Europa mellan 

2009 och 2019. Detta resulterade i 963 träffar. Av alla dessa träffar lästes ungefär hälften av 

titlarna och 35 av abstracten innan 5 artiklar plockades ut och bedömdes som relevanta för 

litteraturöversikten. Sökningarna i databasen CINAHL resulterade i slutändan efter noggrann 

genomläsning och granskning av artiklarna i totalt 9 artiklar till resultatet. En 

sammanställning av sökningarna presenteras i bilaga 1:1.  

 

Värdering av artiklars kvalitet 

För att kvalitetsgranska artiklarna som användes till resultatet användes granskningsmallar, 

(bilaga 1:2) som modifierats av Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006), samt Forsberg & 

Wengström (2008). Artiklar kan kvalitetsgraderas i ordning: 80-100% hög kvalitet, 70-79% 

medelhög kvalitet och 60-69% låg kvalitet (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet, 2006). De valda artiklarna i 

denna litteraturöversikt anses ha en hög kvalitet. Max antal poäng för kvalitativa artiklar är 

25 och för de kvantitativa artiklarna 29, dessa poäng har därefter omvandlats till procent. 

 

Tillvägagångssätt 

Word online OneDrive användes under arbetets gång, detta då det gav författarna möjlighet 

att arbeta från olika platser och göra ändringar i realtid. Författarna har till största del arbetat 

tillsammans med litteraturöversikten, samt utformat sökord och hittat artiklarna gemensamt.  
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Analys och tolkning av data 

Arbetet har genomförts som en allmän litteraturöversikt och innehåller således artiklar med 

både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Efter kvalitetsgranskning så analyserades artiklarna 

enligt Fribergs modell för litteraturöversikter (Friberg, 2016a), detta genom att artiklarna 

lästes igenom ett flertal gånger och likheter och olikheter i syfte, metod, analys och resultat 

eftersöktes. Analysen resulterade i att fyra huvudteman upptäcktes samt totalt 8 subteman. 

Under granskning av artiklarna fördes även anteckningar och stödord har skrivits ner som ett 

stöd för analysen. Valda artiklar fördes in i en artikelmatris (bilaga 1:3).  Det huvudsakliga 

ämnet, våld i nära relationer och syftet att belysa sjuksköterskors attityder och erfarenheter 

vid omvårdnad av patienter som utsatts för våld i nära relationer har styrt analysen. 

 

Etiska överväganden  

Alla artiklar som har inkluderats i denna litteraturöversikt har kontrollerats så att de följer 

Vetenskapsrådets (u.d.) forskningsetiska principer bestående av 4 etiska grundkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtliga 

studier har godkänts av en etisk kommitté och har varit i linje med Helsingforsdeklarationen 

(1964), samt anger att deltagarna har fått information om sitt deltagande och lämnat samtycke 

till att delta i studierna (Vetenskapliga rådet, u.d.; Helsingforsdeklarationen, 1964). 

Artiklarna som inkluderats i denna litteraturöversikt har granskats på ett objektivt sätt av 

författarna till litteraturöversikten och samtliga resultat har redovisats oavsett om de stödjs av 

författarnas personliga åsikter, eller inte. De artiklar som är skrivna på engelska har även 

noggrant översatts för att undvika eventuella feltolkningar till följd av felaktig översättning.  

 

Resultat 

Resultatet av denna litteraturöversikt bygger på 14 vetenskapliga artiklar varav 12 av dessa 

artiklar är kvalitativa studier och 2 är kvantitativa studier. De studier som har valts att 

inkluderas i resultatet kommer från USA (n = 4), Italien (n = 2), Israel (n = 1), Finland (n = 

1), England (n = 2), Sverige (n = 1), Skottland (n = 1), Sydafrika (n = 1) och Turkiet (n = 1).  
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Efter genomläsning och granskning av artiklarna utifrån denna litteraturöversikts syfte har 

författarna identifierat 4 huvudteman med subteman som resultatet kommer presenteras 

utifrån.  

 

Huvudteman Subteman 

Erfarenheter i olika vårdsammanhang Svårighet att upprätthålla professionalism 

& Psykiskt tärande att vårda offer för våld 

Attityder beroende på sammanhang Fördomar och skuldbeläggning & 

Tabubeläggning och negligering 

Kunskaper i förhållande till klinisk 

erfarenhet 

Vems är ansvaret? & Otillräcklig kunskap 

Hinder och möjligheter för att erbjuda hjälp Kunskap och tidsbrist- gemensamma hinder 

& Förtroende och goda relationer- 

gemensamma möjligheter 

 

Erfarenheter i olika vårdsammanhang 
 

Svårighet att upprätthålla professionalism  

Sjuksköterskor upplevde ofta att det var svårt att upprätthålla en professionell hållning när de 

bevittnade patienter som blivit utsatta för våld i nära relationer. De satte sig in i den utsattas 

situation vilket ofta resulterade i att de mådde dåligt psykiskt och i vissa fall även grät 

tillsammans med patienten (Goldblatt, 2009; Van Der Wath, Van Wyk, & Van Rensburg, 

2014). Denna sympati, rädsla, ilska och ledsamhet som sjuksköterskorna upplevde 

tillsammans med patienterna ledde till att de blev tankspridda och kände att de inte kunde 

utföra sitt jobb på ett bra sätt. Detta resulterade i sin tur till att de i längden valde att 

distansera sig istället för att stötta offren (Goldblatt, 2009).  

 

Psykiskt tärande att vårda offer för våld 

En studie gjord i Sydafrika visade att även sjuksköterskorna kände att det var psykiskt jobbigt 

att ta hand om och prata med patienter som utsatts för våld i nära relationer. Trots detta så 

visade det sig dock att sjuksköterskorna, genom att hjälpa offren och ta del av deras 

berättelser kände en lättnad och större meningsfullhet med sitt jobb (Van Der Wath, Van 

Wyk, & Van Rensburg, 2014). Även fast än det ibland kunde kännas svårt att ta upp frågan så 

påpekade ändå sjuksköterskorna att de brukade ta upp det i de fall där de fick en känsla av att 

våld kunde vara inblandat (McGarry, 2016). 
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A survivor that is ‘awake and smiling’ and has ‘survived’ consoles the EN's stress and 

sadness: ‘…it makes a lot of difference…I can see that at least what I have done it did 

make a change…makes me more happy and relieved. Then my stress level is gone…it 

erased that sadness that was on me… (Van Der Wath, Van Wyk, & Van Rensburg, 

2014, s. 2246).  

 

Attityder i olika vårdsammanhang 
 

Fördomar och skuldbeläggning 

Sjuksköterskors attityder till att uppmärksamma och upptäcka offer för våld i nära relationer 

har i en studie visat sig till största del vara positiv. Nästan alla (95%) sjuksköterskor ansåg att 

det var deras ansvar och inte läkarens att tillfråga patienter om våld i nära relationer och 

majoriteten (77%) kände sig även bekväma med detta, endast ett fåtal (7%) av de tillfrågade 

kände att de på något sätt skulle förlora patientens tillit om de ställde dessa frågor. De flesta 

(98%) sjuksköterskor som tillfrågades ansåg inte att det var offren som försatte sig i 

situationer där de blev utsatta för våld (DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner, & Rohs, 2013). 

 

En annan studie av Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso (2016) visar dock att 

tendensen att lägga skulden på kvinnan som utsätts för våld finns kvar inom vården och att 

det är främst manliga sjuksköterskor som uppvisar dessa attityder. Majoriteten (70%) av 

deltagarna i studien erkände att de upplevde svårigheter med att bemöta denna patientgrupp 

och ungefär hälften (56%) medgav att de förmodligen hade haft svårt att vårda patienten på 

ett bra sätt (ibid).  

 

I kontrast till detta så uttryckte även kvinnliga sjuksköterskor att de ansåg att offer för våld i 

nära relationer victimiserade sig själva och inte försökte göra något åt sin situation (Goldblatt, 

2009). Till följd av denna bristande kunskap, fördommar, eller öppna fientlighet mot de 

utsatta från sjuksköterskans sida rapporteras det ofta om otillfredsställande vårdrelationer 

(Entilli & Cipolletta, 2016). Entilli & Cipolletta (2016) studie rapporterade även den 

huvudsakligen om otillfredsställande relationer mellan offret och sjuksköterskan till följd av 

bristande kompetens, fördomar, eller öppen fientlighet mot de män som blev misshandlade, 

från sjuksköterskans sida. 
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“[…] I heard a nurse that said: “Are we done?” His colleague: “no, looks like 

there’s last one”. “What for?” “It’s that dumbass who got battered by his wife”. The 

guy burst out laughing.” (Entilli & Cipolletta, 2016, s. 2336). 

 

Tabubeläggning och negligering 

I en studie från Turkiet påvisades attityder hos sjuksköterskor om att våld i nära relationer var 

ett familjeproblem och att de inte borde lägga sig i, man identifierade även inställningar hos 

sjuksköterskan om att detta problem ändå inte skulle komma att lösas. Sjuksköterskorna i 

studien menade även på att de inte ville lägga sig i, då de inte kände att de hade tillräckligt 

med kunskap om vilka kommunikationsmetoder som kunde användas, samt att de saknade 

utbildning angående våld i nära relationer. Sjuksköterskorna påstod även att våld i nära 

relationer var ett problem utan lösning och att sjuksköterskor inte kan göra någonting åt det 

(Yaman Efe & Taskin, 2012). Nyutexaminerade sjuksköterskor berättade att de upplevde att 

våld i nära relationer var ett väldigt tabubelagt ämne som man helst inte skulle prata om, 

varken med patienter, eller med kollegor inom arbetsgruppen (Wyatt, McCelland, & 

Spangaro, 2018).  

 

En annan studie visade även att många sjuksköterskor hade en attityd om att om de inte 

uppmärksammade problemet med våld i nära relationer så fanns det inte. Det var jobbigt för 

dem att ta upp frågan om våld och genom att undvika det så kunde de låtsas som att 

problemet var obefintligt (McGarry, 2016). Sjuksköterskorna ansåg också att det var väldigt 

viktigt att upprepa erbjudanden om hjälp då patienten kan ändra sig när som helst och då ska 

ha möjligheten till det, alla sjuksköterskor ansåg även att de bör försöka knyta an till den 

utsatta och erbjuda hen information och känslomässigt stöd (Watt, Bobrow & Moracco, 

2008). 

 

I’ll usually, if I’m taking care of a patient like that, I’ll probably wear them down 

before they leave, you know, “Are you really sure you don’t want to talk to 

somebody?” And I give them multiple, multiple opportunities to decline services. 

(Watt, Brobrow & Moracco, 2008, s. 722). 
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Kunskaper i förhållande till klinisk erfarenhet 
 

Vems är ansvaret? 

I flera studier råder oklarheter kring vem som i hälso- och sjukvården har ansvaret att ta upp 

frågan om våld i nära relationer. Sjuksköterskorna ansåg i vissa fall att de inte hade något att 

göra med hur, eller varför patienten utsatts för våld, utan att de snarare endast hade ansvar för 

att undersöka, identifiera, behandla och följa upp de skador som orsakats av våldet (Husso, et 

al., 2012; McGarry, 2016; Robinson, 2009; Yeung, Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012).  

 

I don’t need to know how to deal with the whole situation, how to get them out, how to 

deal with all such things, ‘cause that isn’t part of my role. It’s my role to refer and to 

follow up, like to see your patients again and check everything is okay (Yeung, 

Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012, s. 3). 

 

Distriktssjuksköterskor visade sig däremot ha synsättet att det inte var deras ansvar, eller 

ingick i deras arbetsuppgifter att fråga om våld i nära relationer (Sundborg, Törnkvist, Saleh-

Stattin, Wändell, & Hylander, 2015). Även sjuksköterskorna på en akutavdelning i Turkiet 

delade denna uppfattning, de ansåg att det inte var deras jobb att lyssna på patienterna när de 

berättade att de utsatts för våld. Utan att detta snarare var en psykologs jobb (Goldblatt, 

2009).  

 

En del sjuksköterskor tyckte att frågan om våld i nära relationer var lättare att ta upp med 

människor från en lägre socioekonomisk klass, men de flesta ansåg ändå att det var deras 

ansvar att ställa frågan. Sjuksköterskorna påtalade dock en rädsla för att ta upp frågan då det 

inte alltid kände sig redo för att ta itu med svaret. Det fanns även ett fåtal deltagare som hade 

attityden att det var kvinnorna själva som satt sig i situationen där det utsätts för våld (Taylor, 

Bradbury-Jones, Kroll, & Duncan, 2013). 

 

Otillräcklig kunskap 

I en studie av Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso (2016) hade majoriteten (80%) 

av deltagarna tagit hand om patienter som utsatts för våld i nära relationer, varav ungefär 

hälften (49%) trodde sig ha de kunskaper som krävdes för att upptäcka offer för våld. Alla 

deltagarna ansåg dock att de skulle behöva mer kunskap inom området (ibid). Fysiskt våld 
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var den typ av våld som uppmärksammades mest av sjuksköterskor och i en del fall så 

upptäckte de våld i nära relationer innan offren själva insett att de var offer (Taylor, 

Bradbury-Jones, Kroll, & Duncan, 2013). 

 

Hur bekväm sjuksköterskan var gällande att ta upp frågan om våld i nära relationer varierade 

mycket beroende på vilken nivå av klinisk erfarenhet de hade. Två av sjuksköterskorna med 

erfarenhet inom akutvård och samarbete med kvinnojouren upplevde inte att de var några 

svårigheter med att ta upp frågan, medan tre sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom 

området upplevde ett obehag av att behöva ställa frågan om våld i nära relationer (Yeung, 

Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012). 

 

Främst nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde svårigheter i att identifiera våld i nära 

relationer, detta då de under utbildningen upplevt sig ha fått väldigt lite information och 

träning inom området. En del av sjuksköterskorna kunde komma ihåg att de haft ett fåtal 

föreläsningar om våld i vissa kurser, men sällan kom de ihåg vad som faktiskt sagts under 

dessa föreläsningar (Wyatt, McCelland, & Spangaro, 2018).  

 

Hinder och möjligheter för att erbjuda hjälp 
 

Kunskap och tidsbrist - gemensamma hinder 

Brist på relevant kunskap beskrivs ofta av hälso- och sjukvårdspersonal som ett hinder för att 

ingripa i fall där patienter utsatts för våld i en nära relationen. Sjuksköterskor berättade bland 

annat att de inte visste hur de skulle hjälpa dessa patienter, vart de skulle hänvisa dem och 

vart de kunde vända sig för att få hjälp om de tog upp diskussionen om våld i nära relationer. 

Detta troddes delvis bero på att det mesta av stödet som erbjuds offer för våld i nära 

relationer kommer från icke-statliga, lokalt baserade organisationer, vilket resulterar i 

regionala skillnader runtom i landet (Husso, et al., 2012). 

 

[I have a] feeling, at least at this age you can interfere and talk to people who have 

these problems. But for me it’s like, if I take this thing up, if I start talking about it. 

How can I, where should I tell her to go? What shall I say, what kind of help can I 

offer her? I don’t know (Husso, et al., 2012, s. 350). 
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I en kvantitativ enkätstudie av DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner, & Rohs från 2013 visade 

även att endast cirka hälften (56 %) av sjuksköterskorna som deltog upplevde sig ha rätt 

utbildning och erfarenhet för att kunna upptäcka tecken och symptom på våld i nära 

relationer. Studien visade även att majoriteten (81 %) av de tillfrågade sjuksköterskorna 

upplevde att de hade tillräckligt med tid att tillfråga patienter om våld i nära relationer (ibid).  

 

I en annan studie så nämns dock tidsbristen som ett av de största hindren för hälso- och 

sjukvårdspersonalen att fråga patienter om våld i nära relationer, då sjuksköterskan endast 

träffar patienten under en väldigt kort och begränsad tid. De har, utöver detta inte heller 

tillräckliga resurser för att kunna identifiera utsatthet för våld och det råder även i stor 

utsträckning oklarhet kring vems ansvar det i vården är att ingripa och ställa frågor till 

patienten om våld (Husso, et al., 2012). 

 

“So there really isn’t any time for that and you can’t really hold the client’s hand and pat 

her head, it doesn’t really come somehow naturally.” (Husso, et al., 2012, s. 351). 

 

I ett flertal andra studier så uppgav även sjuksköterskorna att omfattade tidsbegränsningar, 

brist på erfarenhet av att hantera dessa patienter och en bristande medvetenhet som hinder för 

uppmärksammandet av våld i nära relationer (Wyatt, McCelland, & Spangaro, 2018; Yeung, 

Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012). Akututbildade sjuksköterskor ansåg att de inte hade 

fått nog med information eller utbildning om våld i nära relationer för att kunna hjälpa de 

som utsatts. De ansåg också att arbetsmiljön hindrade dem från att ta upp frågan, då de inte 

hade nog med tid att både ta itu med de akuta fallen och för att sätta sig ner och prata med 

patienterna (Yaman Efe & Taskin, 2012). 

 

Tidsbrist uppgavs ofta som ett stort hinder till att uppmärksamma offer för våld i nära 

relationer. Sjuksköterskorna menar att om de hade hunnit reflektera och se efter så hade de 

förmodligen hittat flera offer för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna kunde även undvika 

att ställa frågan då de ville skydda sig själva från ångesten av att höra berättelserna. 

Förutfattade meningar om att våld är mer accepterat i vissa kulturer gjorde också att 

deltagarna undvek att ställa frågan. Då de dels tänkte att personen själv inte förstår att de är 

något fel, men även på grund av rädslan att uppfattas som rasistisk (Sundborg, Törnkvist, 

Saleh-Stattin, Wändell, & Hylander, 2015). Något som också kunde anses som ett hinder 

enligt sjuksköterskorna var att offren själva inte insåg att de utsattes för våld i nära relationer 
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och därför inte berättade om våldet eller ville ha hjälp (Taylor, Bradbury-Jones, Kroll, & 

Duncan, 2013). 

 

Förtroende och goda relationer – gemensamma möjligheter 

I en studie av Watt, Brobrow & Moracco (2008) gav flera av sjuksköterskorna förslag på vad 

man kunde göra då patienten som utsatts för våld inte var så öppen om de som pågår. Ett 

förslag som alla angav var att ta in externa resurser såsom exempelvis socialarbetare, andra 

sjuksköterskor och läkare. Andra förslag var att ge patienten information om hjälplinjer och 

broschyrer för senare tillfälle, samt att dokumentera och ta bilder på skadorna (Watt, Bobrow, 

& Moracco, 2008). 

 

Faktorer som visade sig minska tveksamheten till att fråga patienten om våld i nära relationer 

var bland annat om patienten visade tydliga tecken på att de utsatts för våld, samt om de 

kände att patienten hade ett gott förtroende för dem. Hade sjuksköterskan bra kunskaper om 

hur hen skulle ta upp ämnet, samt hur hen skulle agerar utifrån svaret så bidrog det till att de 

kände att de faktiskt kunde hjälpa offret (Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell, & 

Hylander, 2015). 

 

Något som uppgavs som både en möjlighet och ett hinder mot att ta upp frågan om våld i nära 

relationer var kvalitén på relationen mellan vårdgivare och patient. Långvariga patient- och 

vårdgivarrelationer sågs av olika deltagare dels som en möjlighet för att kunna få patienten att 

öppna upp om våldet, men av vissa även som ett hinder för att de skulle göra det (Yeung, 

Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012). 

 

Diskussion 

I diskussionsdelen kommer författarna att presentera en sammanfattning av resultatet, en 

resultatdiskussion, en metoddiskussion, en etikdiskussion, samt diskutera vilka kliniska 

implikationer detta arbete har och ge förslag för vidare forskning inom ämnet. 
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Sammanfattning av huvudresultat 

Många sjuksköterskor tyckte att det var svårt att upprätthålla en professionell hållning när de 

vårdade patienter som utsatts för våld i nära relationer. Detta då det själva mådde psykiskt 

dåligt av att lyssna på offrens berättelser om våld och i vissa fall gjorde detta att 

sjuksköterskorna distanserade sig själva från de utsatta istället för att stötta dem.  

 

Sjuksköterskornas attityder till att vårda patienter som utsatts för våld, samt att ta upp frågan 

om våld visade sig till största delen vara negativ. Sjuksköterskor har även visat sig i vissa fall 

skuldbelägga offren för våld i nära relationer och har även uppvisat attityder att offren själva 

försatt sig i situationen, eller beskyller dem för att de inte lämnar relationen. I en studie där 

fokus var utsatta män visade det sig att sjuksköterskorna hade fördomar och uttryckte även en 

öppen fientlighet mot de män som blivit utsatta.  

 

Det fanns dock en del positiva attityder, i främst en studie ansåg nästan alla sjuksköterskor att 

det var deras ansvar att ta upp frågan om våld i nära relationer och de kände sig även 

bekväma med att göra detta. De ansåg även att det var viktigt att knyta an till offret och 

erbjuda hjälp och stöd, samt att det var viktigt att upprepa erbjudanden om hjälp. 

Sjuksköterskornas kunskaper kring att vårda offer för våld i nära relationer visade sig i många 

fall vara undermålig. I flera studier återfanns oklarheter hos deltagarna om vems ansvar det 

var att ta upp frågan om våld i nära relationer och det flesta ansåg att de behövde mer 

kunskap inom området. Hur bekväma sjuksköterskorna var gällande att ta upp ämnet om våld 

i nära relationer visade sig variera i relation till vilken klinisk erfarenhet de hade, främst 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde svårigheter kring detta. 

 

Hinder för att erbjuda hjälp var främst brist på tid och kunskap om våld i nära relationer. 

Sjuksköterskorna uppgav även att de inte riktigt visste vart de skulle hänvisa offren, eller vart 

de själva kunde vända sig för att få hjälp. Oklarheter kring vems ansvar det var att ta upp 

frågan om våld, fördomar om vem som utsätts för våld, samt en vilja att skydda sig själv från 

ångest visade sig också vara hinder mot att erbjuda hjälp.  
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Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och attityder i 

omvårdnaden av personer som utsatts för våld i nära relationer. I resultatdiskussionen har 

författarna jämfört sjuksköterskans upplevelser gentemot patientens upplevelser av vården 

vid våld i nära relationer, samt diskuterat kring den valda teoretiska referensramen. 

 

Personcentrering är en vårdform som sätter patienten i centrum för vården och där 

patientdelaktigheten är en central aspekt, patienten ska inom denna vårdform ses som en 

autonom och respekterad individ och vårdplanen ska upprättas utefter hens behov (Eldh, 

2014). Författarna av litteraturöversikten anser att attityderna och bemötandet som återfanns i 

resultatet strider mot en personcentrerad vård, detta då sjuksköterskorna distanserade sig från 

offren vilket således resulterade i en sämre omvårdnad. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan i många fall hade dålig erfarenhet av att vårda patienter 

som utsatts för våld i nära relationer, vilket har visat sig resultera i att den utsatta upplever ett 

missnöje i mötet med vårdpersonalen. Att möta vårdpersonal, socialarbetare och polis är 

svårt, då den utsatta förödmjukas och skadas av de professionellas behandling och attityd. 

Den utsattas hopp om att den som skadat hen ska få ett straff blir inte uppfyllt och istället för 

att bli tröstad så får hen skulden. Det slutar med att hen får återvända hem utan att ha fått den 

hjälp hen behöver och med ånger för att ha öppnat upp sig och berättat om våldet (Goldblatt, 

2009; Husso, et al., 2012; McGarry, 2016; Pratt-Eriksson, Bergbom, & Lyckhage, 2014; Van 

Der Wath, Van Wyk, & Van Rensburg, 2014; Yeung, Chowdhury, Malpass, & Feder, 2012). 

 

Vid personcentrerad vård ska aktörerna i vårdteamet jobba för att på bästa möjliga sätt 

anpassa vården utifrån patientens behov, detta är enligt Eldh (2014) en av grundpelarna för 

den personcentrerade vården. Det är även av stor vikt att sjuksköterskan besitter en god 

kunskap inom området för att på så sätt kunna stötta patienten och inge tillit (McCance, 

2003). 

 

I en studie av Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage (2014) kom det fram att många av 

kvinnorna som levde med våld i nära relationer kände sig ignorerade då de uppsökte vården. 

De flesta kvinnorna berättade om hur de kände sig otrygga, maktlösa och ohörda. Kvinnorna 

tyckte även att det var stor brist på uppföljning, hänvisningar liksom dålig information och 
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medvetenhet hos vårdpersonalen (Pratt-Eriksson, Bergbom, & Lyckhage, 2014). För att 

kunna utöva en god och personcentrarad vård är det en grundförutsättning att sjuksköterskan 

och även övriga personal i vårdteamet har en god självkännedom kring sina egna värderingar 

och övertygelser, detta för att inte påverka och manipulera patientens egna värderingar och 

övertygelser (McCance, 2003). Det är även av största vikt inom den personcentrerade vården 

att patienten hela tiden hålls informerad om situationen och på så sätt får vara delaktig i 

besluten kring sin vård (Eldh, 2014). 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna i vissa studier medvetet valde att inte se och 

fråga om våldet, då detta ansågs vara psykiskt påfrestande och hindrade dem från att utföra 

sitt jobb på ett adekvat sätt (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor ansåg även i vissa fall att de inte 

borde lägga sig i och att våld i nära relationer var ett problem som man löste inom familjen, 

de ansåg även att våld i nära relationer var ett problem utan lösning och att de inte kunde göra 

någonting åt det (Yaman Efe & Taskin, 2012).  

 

I resultatet framkommer det att majoriteten av sjuksköterskorna i en studie av DeBoer, 

Kothari, Kothari, Koestner, & Rohs (2013) ansåg att det var deras ansvar att screena patienter 

för våld i nära relationer och majoriteten även kände sig bekväma med detta. Trots detta så 

har en studie av Othman, Goddard & Piterman (2014) visat att en stor del av kvinnorna som 

deltog var missnöjda med bemötandet de fick, i många fall så missade hälso- och 

sjukvårdspersonalen att fråga om våld i nära relationer trots att patienterna uppvisade tydliga 

fysiska tecken på misshandel. Kvinnorna upplevde även att många inom vården inte var 

empatiska, eller visade något intresse för deras situation. De fick inte heller den information 

de kände att de behövde, det fanns ingen på plats att prata med och de fick återkomma en 

annan dag om de ville träffa en kurator, eller en socialarbetare (Othman, Goddard, & 

Piterman, 2014). 

 

Resultatet visade även på att sjuksköterskor i många fall uppvisade förutfattade meningar och 

fördomar mot män som sökte vård när de utsatts för våld i nära relationer. Detta ledde till en 

otillfredsställande relation mellan offret och sjuksköterskan till följd av hens bristande 

kompetens, fördomar och öppna fientlighet mot de män som blev misshandlade (Entilli & 

Cipolletta, 2016).  

 



19 
 

I kontrast till detta så visade en studie som inte inkluderats i resultatet av Keiski, Flinck, 

Kaunonen & Paavilainen (2016) att även de kvinnliga förövarna upplevde svårigheter att 

söka hjälp och sätta ord på sina problem för hälso- och sjukvårdspersonalen. När kvinnorna 

väl tog modet till sig för att söka hjälp och prata om sitt problem så upptäckte de snabbt att 

kvinnors våldsamma beteende ofta förminskades och förbisågs. De var förbryllade och 

upprörda över att hälso- och sjukvårdspersonal inte kunde förstå att även bildade, arbetande 

kvinnor också var kapabla till att utöva våld i nära relationer (Keiski, Flinck, Kaunonen, & 

Paavilainen, 2016).  

 

Författarna till litteraturöversikten fann även att attityderna hos sjuksköterskorna varierade 

mycket i relation till deras kulturella bakgrund och arbetslivserfarenhet. Bland annat i länder 

så som Sydafrika, England och USA hade sjuksköterskorna överlag en bättre attityd till att 

fråga om våld och bemöta offer för våld i nära relationer, än vad sjuksköterskorna i länder 

som exempelvis Sverige och Turkiet hade. 

 

Precis som yrkesverksamma sjuksköterskor har även studier kring vilka kunskaper 

sjuksköterskestudenter har om våld i nära relationer visat att många förstod bakgrunden till 

och konsekvenserna av våld i nära relationer. Trotts detta så uppvisade ändå en del av 

studenterna en attityd som tvärtom visade på en bristande förståelse och missuppfattning av 

våldet. Det visade tydligt att det finns många fördomar hos studenterna om vilka som utövar, 

samt vilka som utsätts för våld i nära relationer (Doran & Hutchinson, 2016). Studenterna 

ansåg även att frågan om våld i nära relationer var viktig och de visade sig ha en sund 

teoretisk kunskap. Däremot visade de att det saknade självförtroende att rent praktisk ta itu 

med frågan (Bradbury- Jones & Broadhurst, 2015). Författarna till litteraturöversikten fann 

även i en studie av Wyatt, McCelland & Spangaro (2018) att främst nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplevde att det inte hade nog med kunskap och utbildning inom ämnet våld i 

nära relationer. 

 

Författarna till litteraturöversikten anser tillsammans med Wyatt, McCelland, & Spangaro 

(2018) således att våld i nära relationer är ett viktigt ämne som man behöver informera och 

utbilda mer om under sjuksköterskeutbildningen, att studenter får lära sig mer om 

kommunikationsmetoder och hur man tar upp tabubelagda ämnen anser författarna som 

angeläget för att förbereda studenterna i mötet med de utsatta. Hur bekväma sjuksköterskor 

var med att ta upp frågan om våld fann vi varierade mycket beroende på grad av klinisk 
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erfarenhet. Detta misstänks kunna bero på vilken utsträckning sjuksköterskan varit i kontakt 

med offer för våld och således vilken kunskap sjuksköterskan besitter. 

 

Resultatet visade även att aspekter som hindrade sjuksköterskan från att ta upp frågan om 

våld var bland annat sekretessfrågor, normalisering av våldet, rädslan för konsekvenser, 

närvaron av andra familjemedlemmar och kulturella hinder (Yeung, Chowdhury, Malpass, & 

Feder, 2012). I jämförelse med detta så har en studie från Malaysia av Othman, Goddard, 

Piterman (2014) visat att det största hindret för offren att söka hjälp är synsättet att våld i nära 

relationer är något man löser inom familjen då det är en privat sak. Nästa alla deltagare i 

studien påtalade detta som ett hinder och menade att det var svårt att berätta för både hälso- 

och sjukvårdspersonal och familjemedlemmar. Kvinnorna i studien var rädda att de skulle 

skämma ut familjens namn genom att berätta och därmed involvera polis. Synsättet att våldet 

inte var så illa och utom kontroll var också något som gjorde att många kvinnor väntade med 

att berätta (Othman, Goddard, & Piterman, 2014). 

 

Vårdmiljön ska inom den personcentrerade vården alltid utformas utifrån patientens enskilda 

behov och förutsättningar och en god vårdmiljö är en grundförutsättning för den 

personcentrerade vården. Alla beslut i vårdprocessen ska även fattas utifrån patientens 

värderingar och med hänsyn till hens behov, det är därför viktigt att vårdpersonalen lyssnar 

på patientens berättelse och på så sätt skapar sig en bild av hens värderingar och övertygelser 

(McCance, 2003). 

 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt har baserats på totalt 14 vetenskapliga artiklar, av dessa hade 

sammanlagt 12 artiklar kvalitativa ansatser och 2 kvantitativa ansatser. Detta bedöms dock 

inte ha varit till någon nackdel då de kvalitativa artiklarna fördelaktigt besvarar 

litteraturöversiktens syfte genom att fokusera främst på berättelser, upplevelser och 

erfarenheter av att vårda patienter som utsatts för våld i nära relationer. Enligt Friberg 

(2016b) ger kvalitativa artiklar information om hur saker upplevs, vilka erfarenheter som 

finns samt vilka behov och förväntningar deltagarna har. Enligt Kjellström (2017) så kan den 

kvalitativa metoden ibland ses som en nackdel då hur författarna tolkar intervjuerna kan 

påverka resultatet. De kvantitativa artiklarna ger mer en mätning av olika frågor och visar på 
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skillnader i siffror enligt Segesten (2016) vilket författarna anser var relevant för resultatdelen 

om vilka kunskaper som fanns hos sjuksköterskorna. 

 

Under arbetets gång har författarna till litteraturöversikten haft diskussioner med handledande 

lärare om begreppen erfarenheter och attityder. Det har diskuterats kring huruvida attityder 

ingår i begreppet erfarenheter eller inte. Författarna till litteraturöversikten anser dock att 

erfarenheter och attityder är två skilda saker och har därför valt att behålla båda begreppen. 

För att förtydliga de två begreppen har definitioner av erfarenheter och attityder inkluderats i 

bakgrunden. 

 

För att finna artiklar till litteraturöversikten har författarna använt sig av två databaser, 

CINAHL och PubMed, detta då dessa två är de största databaserna för omvårdnadsforskning. 

Ytterligare databaser kunde ha använts, men till följd av otillräckligt tidsutrymme har 

författarna valt att endast använda sig av dessa två databaser. Den största delen artiklar 

hittades i databasen CINAHL medan ett färre antal artiklar som besvarade syftet hittades i 

databasen PubMed. Endast artiklar skrivna på engelska har inkluderats i resultatet, detta då de 

tidskrifter som publicerar vetenskap är engelskspråkiga. 

 

Många sökord användes, vilket ansågs nödvändigt för att tillgodose en så tillförlitlig 

datainsamling som möjligt. Författarna har valt att exkludera artiklar publicerade för mer än 

10 år sedan för att endast inkludera den senaste forskningen, dock har en äldre artikel från 

2008 använts då denna bedöms ännu vara aktuell för vårt syfte. 

 

Författarna har även valt att inkludera artiklar från hela världen, detta då våld i nära relationer 

anses förekomma oavsett kulturell och etnisk gruppering och således är ett problem för 

sjuksköterskor världen över. Anledningen till att författarna valde att inkludera både män och 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer var för att uppmärksamma att det drabbar båda 

könen, samt att förövaren kan vara både man och kvinna. Personer under 18år valdes att 

exkluderas då det alltid måste göras en anmälan i dessa fall samt för att avgränsa 

litteraturöversikten. Då författarna har begränsade erfarenheter av att bedöma artiklars kvalité 

har de valt att använda sig av granskningsmallar för att underlätta och kvalitetssäkra 

urvalsprocessen. Endast artiklar av hög kvalité har sedan valts att inkluderas i 

litteraturöversiktens resultat.  
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Personcentrerad vård valdes som teoretisk referensram för litteraturöversikten. Författarnas 

resultat diskuterades utifrån ett personcentrerat perspektiv, då personcentrering anses väldigt 

viktig i omvårdnaden av personer som utsatts för våld i nära relationer. 

 

Etikdiskussion 

Samtliga artiklar som valts att inkluderas i denna litteraturöversikt har varit godkända och 

granskade av en etisk kommitté, samt har följt de forskningsetiska grundprinciperna.  

Författarna till litteraturöversikten har på ett objektivt sätt granskat artiklarna och samtliga 

resultat har redovisats oavsett om de stödjs av författarnas personliga åsikter, eller inte. Då 

engelska artiklar har inkluderats i resultatet kan misstolkningar och felaktiga översättningar 

ha förekommit, detta då engelska inte är författarnas modersmål. För att motverka detta så 

genomlästes samtliga artiklar noggrant av båda författarna och därefter diskuterades deras 

innehåll för att skapa en gemensam uppfattning. Vidare användes Norstedts (2000) engelsk - 

svenska professionella språklexikon för översättning av specifika engelska ord och termer, 

citat har även noggrant valts ut för att minska risken för feltolkning och för att fånga upp 

innebörden. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Våld i nära relationer är ett stort problem världen över och sjuksköterskan är ofta den första 

kontakt ett offer för våld i nära relationer etablerar när de söker vård, det är således viktigt att 

sjuksköterskan har den kunskap och de färdigheter som krävs för att kunna identifiera och 

stötta de som drabbats. Litteraturöversiktens resultat visar att det finns begränsningar i form 

av bristfällig kunskap, tidsbrist, fördomar och dåliga attityder hos sjuksköterskan i mötet med 

offer för våld i nära relationer. Resultatet kan således implementeras i utvecklingen av 

framtida rutiner kring omvårdnaden av patienter som utsätts för våld i nära relationer. 

 

Konklusion 

Litteraturöversikten har visat att sjuksköterskor till stor del inte har en så positiv attityd till att 

vårda patienter som utsatts för våld i nära relationer. De flesta anser även att de behöver mer 

kunskaper inom området för att på rätt sätt kunna bemöta dessa patienter. Det är viktigt att 
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sjuksköterskan besitter den rätta kunskapen, upprätthåller en professionell hållning och 

åsidosätter sina egna fördomar och åsikter i mötet med offer för våld i nära relationer.  

 

Förslag till vidare forskning 

I denna litteraturöversikt belystes sjuksköterskors erfarenheter och attityder vid omvårdnaden 

av personer som utsatts för våld i nära relationer, dock skiljde sig ibland sjuksköterskornas 

upplevelser i förhållande till patientens upplevelser. Författarna anser att det behövs 

ytterligare forskning som jämför sjuksköterskans erfarenheter med patientens erfarenheter. 

Majoriteten av forskningen idag riktar in sig på mäns våld mot kvinnor och den drabbade 

kvinnans erfarenheter. Det tros dock finnas ett stort mörkertal av män som blir utsatta och 

författarna skulle därför vilja se mer forskning kring de utsatta männens och de kvinnliga 

förövarnas erfarenheter. Författarna anser även att det finns behov av ytterligare undervisning 

under utbildning av sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom området våld i nära 

relationer.
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Bilagor 

Bilaga 1:1 Sökmatris  

Databas  Sökord  Antal träffar  Urval efter 

lästa titlar   
Urval efter lästa 

abstrakt   
Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning av 

artiklar, n=14  
1CINAHL  Domestic violence AND 

Nurses experience AND 

Attitudes.  

18  11  7   5 
  
  

1CINAHL  Domestic violence OR 

Domestic abuse OR 

Intimate partner violence 

AND Nurses role AND 

Attitudes. 
  

963  37  5   4 
  

2PubMed  Domestic violence AND 

nurses experience   
99  6  2   2 

  
   

2PubMed  Intimate partner violence 

AND nurses experience  
53  8  3   2 

  
  

2PubMed  Domestic abuse 

AND nurses attitudes  
37  6  1  1 

  
  
  

1 Limits: Published year 2009-2019, English, Peer- reviewed. 
2 Limits: Published year 2009-2019, English. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1:2 Granskningsmallar  

Kvantitativa studier 

 Fråga: Ja Nej 

1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7. Är designen relevant utifrån syftet?   

8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

12. Är urvalsmetoden beskriven?   

13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14. Finns populationen beskriven?   

15. Är populationen representativ för studiens syfte?   

16. Anges bortfallets storlek?   

17. Kan bortfallet accepteras?   

18. Anges var studien genomfördes?   

19. Anges när studien genomfördes?   

20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?      

21. Anges vilka mätmetoder som användes?   

22. Beskrivs studiens huvudresultat?   

23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24. Besvaras studiens frågeställningar?   

25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   



 
 

27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

 Summa            

 Kvalitet: låg [   ], medel [   ], hög [   ].   

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kvalitativa studier 

 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    



 
 

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 1:3 Artikelmatris  

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Poäng 

DeBoer, M. 

E., Kothari, 

R., Kothari, 
C., 

Koestner, 

A., & Rohs, 
T. 

 

2013 
 

USA 

What Are Barriers to 

Nurses Screning for 

Intimate Partner 
Violence? 

The purpose of 

this study was to 

identify what 
nurses perceive 

as barriers to 

screening 
patients for IPV. 

Kvantitativ anonym 

tvärsnittsundersökning, 

enkätstudie. 

n = 156 

(142 

kvinnor, 
14 män) 

56% av sjuksköterskorna 

som deltog i studien 

upplevde sig ha rätt 
utbildning och erfarenhet 

för att kunna upptäcka 

tecken och symptom på 
våld i nära relationer.  

Hög 

93,1% 

Entilli, L., 

& 
Cipolletta, 

S.  

 
2016 

 

Italien 

When the women gets 

violent: the 
construction of 

domestic abuse 

experience from 
heterosexual men´s 

perspective. 

To promote a 

critical approach 
on the 

conceptualisation 

of domestic 
violence by 

investigating the 

experience of 
abuse on the part 

of men who are 
victims of 

domestic 

violence by their 
female partners. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 
intevjustudie 

n = 20 Sjuksköterskorna 

uppvisade en väldigt 
nedlåtande attityd till 

männen som sökte vård 

när de blivit utsatta för 
våld i nära reraltin  

Hög  

100% 

Giacomo, 

P., Cavallo, 

A., 
Bagnasco, 

A., Sartini, 

M., & 
Sasso, L.  

 

2016 
 

Italien 

Violence against 

women: knowledge, 

attitudes and beliefs of 
nurses and midwives. 

To describe the 

knowledge, 

attitudes and 
beliefs of nurses 

and midwives 

who have 
attended to 

women who 

suffered 
violence. 

Kvantitativ enkätstudie n = 81 Av de tillfrågade så hade  

51st (80,4%) tagit hand 

om personer som utsatts 
för våld i nära relationer, 

men endast 25st (49%) 

trodde sig kunna 
upptäcka tecken på 

utsatthet för våld i nära 

relationer. Samtliga 
deltagare upplevde att de 

behövde mer kunskap 

inom området. 

 

 

Hög  

100% 

Goldblatt, 
H.  

 

2009 
 

Israel 

Caring for abused 
women: impact on 

nurses’ professional 

and personal life 
experiences 

The aim of the 
study was to 

explore the 

impact of caring 
for abused 

women on 

nurses’ 
professional and 

personal life 

experiences. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 

interjustudie 

n = 22 
(22 

kvinnor) 

De intervjuade 
sjuksköterskorna 

upplevde det som svårt 

att upprätthålla 
professionalitet och inte 

bli emotionellt 

involverade när de kom i 
kontakt med patienter 

som utsatts för våld i 

nära relationer. 

Hög 
100% 

Husso, M., 

Virkki, T., 

Notko, M., 
Holma, J., 

Laitila, A., 

& 
Mäntysaari, 

M.  

 
2012 

 

Finland 

Making sense of 

domestic violence 

intervention in 
professional health 

care. 

The aim was to 

explore 

professionals’ 
processes of 

making sense of 

violence 
interventions and 

the 

organisational 
practices of 

violence 

interventions. 

Kvalitatv 

gruppintevjustudie 

n = 30 

(22 

kvinnor, 
8 män) 

Resultatet av denna 

studie visade att 

utvecklingen av 
framgångsrika metoder, 

både för att identifiera 

överlevande av våld i 
nära relationer och för att 

förebygga ytterligare 

viktimisering kräver 
återkommande 

utbildning.  

Hög 

80% 

 

McGarry, J.  

 

2016 
 

England  

Domestic violence and 

abuse: an exploration 

and evaluation of a 
domestic abuse nurse 

specialist role in acute 

health care services 

The aim of this 

study was to 

explore the 
experiences of 

clinical staff in 

responding to 

Kvalitativ, 

semistrukturerad 

intervjustudie 

n = 11 Specialist sjuksköterskan 

hade en viktig roll i 

personalgruppen genom 
att hen hade kunskap och 

kunde stötta övrig 

Hög 

92% 



 
 

disclosure of 

domestic 

violence and 

abuse, and to 
evaluate the 

effectiveness of 

training and 
support provided 

by a dedicated 

Domestic Abuse 
Nurse Specialist 

in the UK 

personal i frågor kring 

våld i nära relationer.  

Robinson, 

R.  
 

2010 

 
USA 

MYTHS AND 

STEREOTYPES: 
HOW REGISTERED 

NURSES SCREEN 

FOR INTIMATE 
PARTNER 

VIOLENCE. 

The goals of this 

study were to 
identify how 

registered nurses 

screen for 
intimate partner 

violence in the 

emergency 
department and 

what the barriers 

are to screening 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 
intevjustudie 

n = 13 (8 

kvinnor, 
5 män.) 

Denna studie visar att 

akutsjuksköterskor inte 
screenar patienter för 

tecken på våld i nära 

relationer i samma 
utsträckning som 

riktlinjerna föreslår. Utan 

att de snarare endast 
screenar patienter utifrån 

sina egna uppfattningar 

och förutfattade 
meningar om vilka som 

utsätts för våld.  

Hög 

88% 

Sundborg, 
E., 

Törnkvist, 

L., Saleh-
Stattin, N., 

Wändell,  P. 

& Hylander, 
I.  

 

2015 
 

Sverige 

 

To ask, or not to ask: 
the hesitation process 

described by district 

nurses encountering 
women exposed to 

intimate partner 

violence 

To improve the 
understanding of 

district nurses’ 

experiences of 
encountering 

women exposed 

to intimate 
partner violence 

Kvalitativ 
intevjustudie. 

n = 11 
(11 

kvinnor) 

Distriktssjuksköterskorna 
uttryckte flera hinder för 

att fråga patienter om 

våld I nära relationer, 
delas att de inte ansåg att 

det var deras ansvar och 

att de inte ville bli 
emotionellt involverad. 

Tidsbrist omnämndes 

även som ännu ett 
hinder.  

Hög 
92% 

Taylor, J., 

Bradbury-

Jones, C., 
Kroll, T. & 

Duncan, F.  

 
2013  

 

Skottland 
 

Health professionals’ 

beliefs about domestic 

abuse and the issue of  
disclosure: a critical 

incident technique 

study 

the aim was to 

explore 

community 
health 

professionals’ 

beliefs  
about domestic 

abuse and the 

issue of 
disclosure. 

 

Kvalitativ 

intervjustudie 

n = 29 Många deltagare kände 

sig inte självsäkra eller 

bekväma nog att 
diskutera frågan om våld 

i nära relationer. 

Hög  

96% 

Van der 

Wath, A., 
Van Wyk, 

N. & Van 
Rensburg, 

E. J. 

 
2013 

 

Sydafrika 

Emergency nurses’ 

experiences of caring 
for survivors of 

intimate partner 
violence. 

To report a study 

of emergency 
nurses’ 

experiences of 
caring for 

survivors of 

intimate partner 
violence. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 
intervjustudie  

n = 11  Akutsjuksköterskor 

kommer ofta i kontakt 
med offer för våld i nära 

relationer och exponeras 
i stor utsträckning för 

deras lidande. Detta 

resulterade i en bredare 
kunskap och en bättre 

attityd till att fråga om 

våld, även om det 

resulterade i emotionell 

involvering för 

sjuksköterskan.  

Hög 

96% 

Watt, M., 
Bobrow, E 

& Moracco, 

K. E.  
 

2008 

 
USA 

Providing support to 
IVP Victims in the 

Emergency 

Department.  

The aim of this 
research was to 

describe the 

potential for 
social support for 

IPV victims in 

health care 
settings, 

according to a 

woman’s stages 
of readiness to 

disclose and take 

Kvalitativ 
intervjustudie 

n = 26 
(24 

kvinnor, 

2 män.) 

Deltagarna i denna studie 
påtalade att ett hinder för 

att uppmärksamma våld i 

nära relationer var att 
den utsatta ofta levde i 

förnekelse och avsa sig 

hjälp.  
  

 

Hög  
92% 



 
 

action to address 

her safety. 

Wyatt, T., 

McClelland, 

M. L. & 
Spangaro, J.  

 

2018 
 

USA 

Readiness ofnewly 

licensed associated 

degree registered 
nurses toscreen for 

domestic violence 

The purpose of 

this study was to 

identify if 
recently licensed 

associate degree 

prepared 
registered nurses 

screen for 

intimate partner 
violence.  

Kvalitativ 

intervjustudie.  

n = 16 

(16 

kvinnor) 

Denna studie visade att 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte blir 
utbildade i att screena 

efter våld i nära 

relationer i tillräckligt 
stor utsträckning.  

Samt att även 

arbetsmiljön för den 
nyutexaminerade 

sjuksköterskan och 

attityden hos hennes 
arbetskamrater hade en 

inverkan.  

Hög 

96% 

Yaman Efe, 
S. & Taskın 

L. 

 
2012 

 

Turkiet 

Emergency Nurses’ 
Barriers to 

Intervention of 

Domestic Violence in 
Turkey: A Qualitative 

Study. 

The aim of the 
current study 

was to delineate 

the factors that 
prevent the 

adequate 

provision of 
nursing services 

to women 

subjected to 
domestic 

violence.  

Kvalitativ 
intervjustudie 

n = 30  Denna studie 
uppmärksammade flera 

faktorer bakom varför 

sjuksköterskor inte 
ingriper när de möter 

patienter som utsatts för 

våld i nära relationer. De 
ansåg bland annat att de 

saknade tillräcklig 

kunskap, att ansvaret inte 
var deras och att de 

sakande tid för detta  

Hög 
92% 

Yeung, H., 
Chowdhury, 

N., Malpass, 

A., & Feder, 
G.  

 

2012 
 

England 

 

Responding to 
demestic violence in 

general practice: A 

qualitative study on 
perceptions and 

experiences 

The objectives of 
this study were 

to explore the 

perceptions and 
experiences of 

GP’s and 

practice nurses 
on addressing 

domestic 

violence before 
and after 

participating in a 

training and 
support program.  

Kvalitativ 
intevjustudie  

n = 17 
(11 

kvinnor, 

6 män)  

Samtliga deltagare I 
studien ansåg att det var 

deras ansvar att 

identifiera och ge stöd 
till patienter som utsatts 

för våld i nära relationer. 

De ansåg dock att det 
fanns en del hinder för 

detta i form av brist på 

kunskap, tid och 
resurser.  

Hög 
92% 

 

 

 


