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Sammanfattning  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för 

att kunna identifiera och bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 

Metod: Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie och baserades på sexton 

vetenskapliga artiklar som söktes på databaserna Cinahl och PubMed.  

Huvudresultat: Synliga symtom på fysiska skador är oftast inte orsaken till varför 

våldsutsatta kvinnor söker vård. Det har visat sig att de är mer benägna att söka för somatiska 

problem som buksmärta, ryggsmärta och sexuellt överförbara sjukdomar. Även psykisk 

ohälsa är vanligt förekommande. För att upptäcka att kvinnan är våldsutsatt är det viktigt att 

sjuksköterskan ställer frågor om våld i nära relation. I mötet med kvinnan är det betydelsefullt 

att som sjuksköterska inge förtroende, ge stöd och främja kvinnans säkerhet. För att 

sjuksköterskan ska kunna hantera situationen och bemöta kvinnan professionellt behövs 

utbildning samt riktlinjer inom vården.  

Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer kunskaper för att kunna se tecken och symtom som 

tyder på att kvinnan utsatts för våld. För att sjuksköterskan ska kunna hantera mötet på ett 

professionellt sätt och veta hur frågor om våld i nära relation ska ställas har ett flertal studier 

påvisat att specifik utbildning behövs. 

 

 

Nyckelord: Misshandlade kvinnor, Våld i hemmet, Sjuksköterskans roll, Identifiera, 
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Abstract 

Objective: The aim of this study was to describe the skills necessary for nurses to identify 

and deal with women who are victims of domestic violence. 

Method: The study was conducted as a descriptive literature study based on sixteen scientific 

articles retrieved from the databases Cinahl and PubMed. 

Main Results: Visible signs of physical injuries are not normally the reason why women seek 

care. Abused women are more likely to seek care due to somatic problems such as abdominal 

pain, back pain, and sexually transmitted diseases. Mental symptoms are also frequent. In 

order to detect the abused woman, it is important that the nurse brings up the question of 

domestic violence. When meeting the woman it is important, as a nurse, to establish 

confidence, offer support and encourage the woman's safety. Professional training and useful 

guidelines provide the nurse with necessary skills to take proper care of the woman. 

Conclusion: Nurses need more knowledge in order to identify the signs and symptoms 

indicating that the woman has been subjected to violence. Several studies have shown that 

specific training is also needed for making the nurse capable of handling these women 

professionally and to bring up the issue of domestic violence. 
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1. Introduktion 

Våld mot kvinnor i nära relationer var länge en privat angelägenhet. Den synen har förändrats 

de senaste decennierna och idag betraktas mäns våld mot kvinnor som ett världsomfattande 

samhällsproblem, ett allvarligt folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga 

rättigheterna. FNs definition av mäns våld mot kvinnor innefattar alla former av könsrelaterat 

våld som resulterar i fysiskt-, psykiskt- eller sexuellt lidande eller skada, samt hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande (Nationellt centrum för kvinnofrid, 

2012). Fysiskt våld kan ske på ett flertal sätt, det kan innefatta knuffar, sparkar, slag eller 

stryptag. Psykiskt våld innebär hån, hot, kränkande ord och handlingar, syftet är att bryta ned 

den utsatta kvinnan så att hon till slut blir osäker på sig själv och sitt agerande. Sexuellt våld 

kan innefatta våldtäkt, kränkningar eller övergrepp med sexuella förtecken (Erlingson, 2011). 

Kvinnorna utsätts ofta för flera olika former av våld av sin partner (Flinck, Paavilainen & 

Åstedt-Kurki, 2005; Krebs, Breiding, Browne & Warner, 2011).  

Kvinnovåld är ett problem som drabbar offret oavsett ålder, social status, etnicitet, geografisk 

plats och religiös tillhörighet. Att bli utsatt för våld eller hot inverkar på hälsan och är en av 

de främsta anledningarna till ohälsa hos kvinnor. Dock drabbas inte bara kvinnor utav våld i 

nära relationer, utan det existerar även inom syskon-, familje- och släktrelationer samt inom 

heterosexuella relationer där kvinnan slår mannen och även inom samkönade förhållanden 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012). Inom gruppen homosexuella har en studie visat att 

andelen som utsatts för våld i en nära relation var lika stor bland männen som bland 

kvinnorna (Carvalho, Lewis, Derlega, Winstead & Viggiano, 2011). 

Svensk lagstiftning har stärkt lagen mot mäns misshandel av kvinnor genom att införa lagen 

om ”Grov kvinnofridskränkning”, brottsbalken 4 kap 4a§. Vilket betyder att en man som har 

eller har haft ett äktenskapsliknande förhållanden med en kvinna och vid ett flertal tillfällen 

kränkt eller misshandlat kvinnan kan dömas för grov kvinnofridskränkning (BrB, 1999:845). I 

Sverige ökar antal anmälda fall av våldsutsatta kvinnor, vilket har pågått under en längre tid 

och under år 2011 anmäldes i Sverige omkring 28 000 fall av misshandel mot kvinnor över 18 

år. Av de fall som anmäls är det drygt en fjärdedel som misshandlats av en närstående, dock 

ska det nämnas att mörkertalet där förövaren är närstående troligtvis är relativt stort 

(Brottsförebyggande rådet, 2012). För vissa kvinnor som lever under hot och våld under en 

lång tid kan situationen tillslut eskalera till dödlig utgång. I genomsnitt dör varje år 20 
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kvinnor som en följd av att de utsatts för våld i nära relation (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2013). 

1.1 Våldets normaliseringsprocess  

Eva Lundgren, professor i sociologi, beskriver mäns våld mot kvinnor som en dynamisk 

process, där våldet normaliseras på olika sätt både för kvinnan som utsätts för våld och för 

mannen som misshandlar. I första skedet använder sig mannen av våld för att vidmakthålla 

och stärka kontrollen över kvinnan. De första gångerna mannen slår kvinnan ber han om 

förlåtelse, är ledsen och förklarar situationen ofta med någon livssituation till exempel stress 

eller någon händelse på jobbet. Gradvis slutar ursäkterna och mannen förklarar istället våldet 

med att det är fel på kvinnan (Lundgren, 1991). Mannen vinner känslomässig kontroll över 

kvinnan och hennes livsutrymme som han vill begränsa i våldets ögonblick. Mannen 

åstadkommer en långsiktig kontroll genom att välja plats och tid för sina handlingar och 

strategier för sin våldsutövning som isolering samt att växla mellan våld och omsorg. Genom 

växling mellan våld och omsorg förstärks effekten genom att kvinnan upplever känsla av 

tillgivenhet när lidandet slutar och mannen tar hänsyn till kvinnans behov av förlåtelse, tröst 

och vila. Genom dessa strategier tar mannen successivt kontroll över kvinnans alla områden i 

hennes liv så att hennes utrymme blir mycket begränsat. Mannen åstadkommer på så vis en 

fullständig kontroll över en kvinnas liv. Utöver successiv kontroll över kvinnans livsutrymme 

är det vanligt att mannen vill styra och ha kontroll över vad det innebär att vara kvinna och 

man. Han vill styra och sätta gränser för kvinnlighet. Männen använder olika 

kvinnlighetsnormer, olika föreställningar om hur kvinnor och män bör vara och understryker 

sidor som är fel hos sin partner (Lundgren, 2004).  

Processen innebär för kvinnan att hennes gränser successivt försvinner och våldet blir en del i 

vardagen (Lundgren, 1991). Till en början blir kvinnan chockad över våldet och tycker det är 

oacceptabelt, efter hand upplevs våldet som vanliga handlingar som accepteras i vardagen 

(Lundgren, 2004). Våldet framkallar skuldkänslor, verklighetsuppfattningen ändras och 

kvinnan börjar se sig själv med mannens ögon. Kvinnan lägger orsaken och skulden till våldet 

på sig själv (Lundgren, 1991). Kvinnans strategi blir att gradvis rätta sig efter mannens våld 

och uppfattning om hur förhållandet bör se ut och vad det innebär att vara man respektive 

kvinna. Med denna anpassning normaliserar kvinnan våldet.  Nedbrytningsprocessen och 

våldets konsekvenser leder till att våldet internaliseras, det innebär att våldet blir verklighet 

för kvinnan och hon identifierar sig med den. Kvinnan upplever då att hon själv är orsak till 
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våldet. Hon internaliserar och accepterar orsaken till mannens handlingar (Lundgren, 2004). I 

detta skede upplever kvinnan att hon är otillräcklig och att hon inte förtjänar mannens respekt 

(Loke, Wan, & Hayter, 2012). Orsaken till handlingarna är henne själv och hennes brister, 

hon uppfyller inte mannens kvinnlighetsnorm. Successivt bryts kvinnans självkänsla och 

självuppfattning ner och hon upplever sig själv som omöjlig och väldigt liten (Lundgren, 

2004). 

1.2 Sjuksköterskans roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska en god vård främja patientens behov av trygghet, vården 

ska ske med respekt och vara lättillgänglig samt en god relation mellan patienten och 

sjukvården ska eftersträvas (SFS, 1982:763). Som sjuksköterska ska arbetet utföras efter fyra 

grundläggande ansvarsområden vilka är att främja hälsa, att återställa hälsa, att förebygga 

sjukdom och lindra lidanden (International council of nursing, 2005). Svensk hälso- och 

sjukvårds beredskap att ta hand om kvinnor som utsätts för våld är mycket varierande. 

Våldsutsatta kvinnor kan söka sjukvård på olika instanser. Som sjukvårdspersonal gäller det 

att ha kunskap inom området oavsett om arbetet är på en hälsocentral, en akutmottagning eller 

på specialiserade kliniker (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2012). För den våldsutsatta 

kvinnan som söker hälso- och sjukvård är oftast sjuksköterskan den första kontakten. 

Sjuksköterskan har därför en särskilt viktig roll i att identifiera och stödja kvinnan 

(Reisenhofer & Seibold, 2007). Det är sjuksköterskans ansvar att ställa frågan om våld vid 

mötet samt se till att beredskap finns för både medicinskt och psykosocialt omhändertagande. 

Det finns flera olika föreningar och organisationer att vända sig till vid partnervåld. 

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för våld, hot eller sexuella 

övergrepp. Samtalet är gratis inom Sverige och syns inte på telefonräkningen. 

Kvinnofridslinjen informerar om vilka verksamheter som kan ge stöd och hjälp, som till 

exempel kvinnojourer, juristjourer och skyddat boende samt att det finns möjlighet till 

skyddad identitet.  De informerar även om hur ett brott anmäls och vad det finns för stöd att få 

inom kommunen samt inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan bör därför informera om 

de olika organisationerna vid mötet med den våldsutsatta kvinnan (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2012; Kvinnofridslinjen, 2013).  

Alla som söker hälso- och sjukvård ska kunna uppge sitt hälsotillstånd och personliga 

förhållanden utan att känna oro över att uppgifterna läcker ut till någon obehörig (Nationellt 

centrum för kvinnofrid, 2012). För att skydda patientens personliga integritet finns 
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offentlighets- och sekretesslagen som gör det säkert för patienten att prata med 

vårdpersonalen samt att de uppgifter som patienten lämnar om andra personer skyddas då 

personalen har tystnadsplikt (SFS, 2009:400). Det finns möjlighet, dock inte skyldighet för 

vårdpersonal att bryta sekretessen om misstanke finns att ett grövre brott inträffat. För att 

sekretessgenombrott ska ske måste brottet ha ett minimistraff på ett års fängelse. Grov 

misshandel och våldtäkt är exempel på sådana handlingar. Sjukvårdspersonalen kan då göra 

en anmälan trots att patienten inte själv vill anmäla händelsen (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2012). Vid misstanke om att ett barn far illa inom en familj eller att risken finns 

att det kan ske, har sjuksköterskan anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen (SoL, 

2001:453).  

1.3 Omvårdnadsteori 

Kari Martinsen är född 1943 och aktiv i Norge. Hon är utbildad sjuksköterska och har en 

magister i filosofi. Under 1980-talet arbetade hon med kvinnohistoria vid universitetet i 

Bergen. Martinsens omvårdnadsfilosofi bygger på solidaritet och ansvar för de svaga. 

Sjuksköterskans omsorgsarbete innefattar förståelse för andra. Sjuksköterskan har lättare att 

förstå och hantera situationer som bygger på tidigare erfarenheter. God omsorg inkluderar 

professionellt omdöme, moraliskt ställningstagande, inlevelse och personligt engagemang. 

Hon menar att omvårdnad går ut på aktivt handlande för patientens bästa. Målet med 

omvårdnaden är att göra det bästa för patienten i den rådande situationen. Utifrån patientens 

situation ska sjuksköterskan engagera sig och med åtgärder främja patientens känsla av att 

vara respekterad och sedd (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006).  

1.4 Problemformulering 

Våld mot kvinnor är ett omfattande samhällsproblem som drabbar kvinnor oavsett ålder, 

social status, etnicitet och religiös tillhörighet. Kvinnorna utsätts ofta för flera former av våld 

som resulterar i fysiskt-, psykiskt- eller sexuellt lidande eller skada. Att bli utsatt för våld eller 

hot inverkar på hälsan och är en av de främsta anledningarna till ohälsa hos kvinnor. Årligen 

rapporteras ett stort antal fall av misshandlade kvinnor, trots detta finns ett stort mörkertal. 

Kvinnorna är i stort behov av hjälp då problemet är komplext och i kontakt med sjukvården 

döljer ofta kvinnorna sin svåra situation och sjuksköterskan har därmed en viktig roll i mötet 

med dessa kvinnor.
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1.5 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskan behöver för att 

kunna identifiera och bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation samt att granska 

artiklarnas metodologiska kvalité.  

1.6 Frågeställningar 

 Hur kan sjuksköterskan identifiera kvinnor som utsatts för våld i nära relation? 

 Hur bemöter sjuksköterskan kvinnor som utsatts för våld i nära relation? 

 Vilken kvalité har de vetenskapliga artiklarna baserat på urval och bortfall? 

 

2. Metod 

2.1 Design                                                                                                                              

Studien genomfördes som en beskrivande litteraturstudie baserad på litteratur- och 

artikelgranskning (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008).  

2.2 Databaser 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl och PubMed via 

Högskolan i Gävles bibliotek. Databasen Cinahl inkluderar omvårdnad, arbetsterapi och 

sjukgymnastik. Databasen PubMed inkluderar omvårdnad, medicin och odontologi (Forsberg 

& Wengström, 2008).  

2.3 Sökord och sökstrategi 

Relevanta termer som användes vid sökningar av artiklar var: battered woman, domestic 

violence, intimate partner violence, intimate partner, nursing role, nursing, communication, 

identify och knowledge. För att hitta sökord användes Mesh-termer. Först gjordes en bred 

sökning med en sökterm åtgången utan avgränsningar. Sökningen resulterade i ett stort antal 

träffar. Söktermerna begränsades sedan och användes i olika kombinationer med den booleska 

operatorn AND för att minska det valda sökområdet (Forsberg & Wengström, 2008). Se tabell 

1. I de olika databaserna valdes flera olika sökkombinationer för att inte betydande 

information skulle förbises. 
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2.4 Urvalsmetod och urvalskriterier  

För att begränsa datainsamlingen till studien har följande inklusionskriterier valts: artiklarna 

ska vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed), publicerade under åren 2002-2012, skrivna 

på engelska samt att de våldsutsatta kvinnorna ska vara över 18 år. Samtliga artiklar ska vara i 

fulltext och inkludera ett abstract. Både artiklar av kvantitativ och kvalitativ ansats 

inkluderades.  Exklusionskriterier vid sökningen var litteraturstudier samt artiklar som inte 

uppfyllde syfte och frågeställningar till uppsatsen. Artiklar som inte var gratis i fulltext 

exkluderades av ekonomiska skäl. Först läste författarna oberoende av varandra titel och 

abstrakt. Sedan gjordes tillsammans ett första urval av de artiklar som bedömdes ha potential 

att besvara syftet och frågeställningar i litteraturstudien. De artiklarna som ansågs tänkbara 

lästes i sin helhet för fortsatt granskning. Slutligen valdes 16 artiklar varav 5 artiklar hittades 

genom manuell sökning.  

 
Tabell 1. Utfall av sökning i Cinahl & PubMed. 

Databas Söktermer Antal träffar med 

Inklusionskriterier 

Slutligt urval 

(exl.dubbletter) 

Cinahl ”Intimate partner” AND 

”Domestic violence” 

177 1 

Cinahl ”Domestic violence” AND 

”Nursing role” 

14 1 

Cinahl ”Battered woman” AND 

”Nursing” 

24 1 

Cinahl ”Domestic violence” AND 

”Knowledge” 

38 3 

Pubmed ”Domestic Violence” [Mesh] 

AND ”Battered 

Women”[Mesh] 

118 1 

Pubmed ”Intimate partner violence” 

AND ”Nursing” 

35 1 

Pubmed ”Battered Women”[Mesh] 

AND 

”Communication”[Mesh] 

10 2 

Pubmed ”Battered Women”[Mesh] 

AND ”Identify” 

22 1 

Manuell 

sökning 

Relevans för syfte och 

frågeställningar 

 5 

Totalt: 16 
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2.4 Dataanalys 

De vetenskapliga artiklarna som valdes ut lästes grundligt av båda författarna i sin helhet ett 

flertal gånger. Artiklarna som valdes ut var nio stycken kvantitativa, fem stycken kvalitativa 

samt två artiklar som både använde sig av kvantitativ och kvalitativ ansats. Artiklarnas syfte, 

metoddel och resultat sammanfattades av författarna. Kategorier uppkom med utgångspunkt 

från syfte och frågeställningar. De sex återkommande grundbegreppen i samtliga artiklar var 

symtom, tecken, kommunikation, bemötande, olika hinder för att ställa frågan om våld samt 

utbildning. Vilket slutligen kondenserades i fyra olika kategorier i den löpande texten i 

resultatet. För att tydliggöra artiklarnas innehåll skapades en tabell (tabell 3) som 

sammanfattar syftet och huvudresultatet (Forsberg & Wengström, 2008).  

Artiklarnas metoddel baserades på de riktlinjer som är beskrivna av Forsberg och 

Wengströms (2008) samt Polit och Beck (2008). Därefter skapades en metodbeskrivande 

tabell (tabell 2). Tabellen redovisar författare, land, publicerings år, titel, design, 

datainsamlingsmetod, datanalys, urvalsmetod samt bortfall. För att värdera artiklarnas 

metodologiska kvalitét genomfördes en granskning av artiklarnas urval och bortfall med hjälp 

av Forsberg och Wengström (2008). Artiklarnas metoddel granskades ett flertal gånger för att 

ta reda på undersökningsgrupp, antal deltagande, urvalsmetod samt om antalet bortfall 

presenterats. Urval och bortfall redovisas i den metodbeskrivande tabellen samt i en löpande 

text i resultatdelen.  

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Forskaren har skyldighet att följa lagstiftande etiska principer. Den vetenskapliga studien som 

forskaren framställer ska öka kunskapen inom det aktuella forskningsområdet. Personerna 

som medverkar i studien ska behandlas lika samt att det är forskarens skyldighet att skydda de 

svaga (Sykepleiernes samarbeid i Norden, 2003). Dock handlar inte etiska överväganden 

enbart om att skydda människans integritet och rättigheter. Att undvika plagiering och 

förfalskning av data är även viktiga aspekter att tillgodose (Polit & Beck, 2008). I 

litteraturstudier bör forskningsetiska överväganden göras gällande presentation och resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Polit & Beck (2008) är det betydelsefullt att under 

hela arbetets gång reflektera över de etiska principerna. Författarna har tänkt på dessa 

principer och förhållit sig objektiva till resultatet under uppsats skrivandet för att innehållet 

ska framföras på ett korrekt och ärligt sätt.  
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3. Resultat  

Denna litteraturstudie grundas på sexton vetenskapliga artiklar från sex olika länder. 

Resultatet presenteras både i text nedan utifrån studiens syfte och frågeställningar, uppdelat i 

fyra rubriker och i sammanfattande tabellform. Tabell 2 sammanfattar den metodbeskrivande 

delen av artiklarna som även inkluderar metodologiska aspekterna urval och bortfall. Tabell 3 

sammanfattar syfte och huvudresultat av de vetenskapliga artiklarna (se bilaga).  

3.1 Tecken och symtom på våld 

I en artikel gjord av Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2010) beskrivs blåmärken på 

flera ställen av kroppen som typiska tecken hos våldsutsatta kvinnor. Det är vanligt med 

blåmärken på armar, ben, rygg och bål. Ofta är de lokaliserade så att de går att dölja med 

kläder. Det är även normalt att det finns blåmärken av olika åldrar med varierande färg, allt 

ifrån gula, blå och lila. Andra symtom kan vara blåtiror, svullna läppar, strypmärken runt 

kvinnans hals, frakturer i ansiktet samt utslagna tänder. Även hjärnskakning kan vara ett 

tecken på att kvinnan utsatts för våld i hemmet. Trots att sjuksköterskorna ser dessa typiska 

tecken är det inte alltid så enkelt att få kvinnorna att förklara vad som egentligen hänt. 

Sjuksköterskorna i undersökningen beskrev att det var vanligt förekommande att formen och 

lokalisationen av skadan förklarades på ett sätt som inte verkade överensstämma med 

symtomen. En del kvinnor förklarar de olika skadorna med långa osammanhängande historier, 

medan andra inte alls vill förklara hur skadorna uppstått. Trots dessa synliga symtom på 

fysiska skador är det oftast inte orsak till varför kvinnorna söker vård (Leppäkoski et al., 

2010).  

Många kvinnor som utsätts för sexuellt eller fysiskt våld i parrelationer är betydligt mer 

benägna att söka vård för somatiska sjukdomar. Det har visat sig att ju mer en kvinna utsätts 

för sexuellt eller fysiskt våld desto mer söker hon för somatiska symtom. Vanliga somatiska 

besvär som uppkommer till följd av våld i parrelationer är migrän, astma och problem med 

njurar, urinvägar samt tarmkanalen (Eberhard-Gran, Schei & Eskild, 2007). Det kan vara 

viktigt att uppmärksamma kvinnor som söker sjukvård upprepade gånger för likartade 

symtom eftersom detta kan vara tecken på att kvinnan utsätts för våld i hemmet. Sådana 

besvär kan vara urinvägsinfektion eller ospecifika buksmärtor och därför viktigt att ha i 

åtanke vid mötet med dessa kvinnor (Protheroe, Green & Spiby, 2003). Andra betydande 

besvär som visat sig vara vanligare hos kvinnor som utsätts för våld i nära relation än de 

kvinnor som inte lever under våld är sexuellt överförbara sjukdomar, bröstsmärtor, ryggvärk 
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samt ett ökat tobaksbruk (Bonomi, Anderson, Reid, Rivara, Carell & Tompson, 2009). Att 

som sjuksköterska lära sig se tecken genom att läsa av mannen och kvinnans sätt att bete sig 

mot varandra under sjukhusvistelsen kan ge mycket information om hur mannen behandlar 

kvinnan i hemmet. Kvinnan kan visa sig gråtmild, ängslig och nervös i mannens närvaro. Är 

mannen närgången, håller om kvinnan och inte vill släppa henne ur sikte kan det tyda på en 

ansträngd relation. Har mannen svårt för att lämna kvinnan ensam med sjukvårdspersonalen 

ska det börja ringa varningsklockor hos sjuksköterskan (Leppäkoski et al., 2010; Protheroe et 

al., 2003). Även kvinnans beteende kan ge en fingervisning om kvinnans livssituation. 

Nervositet, rädsla eller osäkerhet är några av de attityder kvinnan kan uppvisa (Leppäkoski et 

al., 2010).  

Ibland förekommer det att våldet som riktas mot kvinnan är enbart av psykisk karaktär. En 

studie gjord av Mason, Wright, Hibert, Spiegelman, Forman och Rich-Edwards (2012) visade 

att de kvinnor som utsatts för psykiskt våld hade en ökad risk att utveckla hypertoni sannolikt 

på grund av den starka stress kvinnan lever med i en våldsrelation. De kvinnor som utsatts för 

sexuellt och/eller fysiskt våld hade en mindre risk att utveckla hypertoni (Mason et al., 2012). 

Oavsett om kvinnan utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld påverkar det kvinnans 

psykiska hälsa. Våld i nära relation orsakar ofta sömnsvårigheter vilket kan leda till 

sömnlöshet och mardrömmar. Förekomsten av depression och posttraumatiskt stress syndrom 

har också visat sig kunna öka hos dessa kvinnor (Pigeon, Cerulli, Richards, He, Perlis & 

Caine, 2011). Ångest och panikattacker är andra vanligt förekommande exempel på psykisk 

ohälsa hos kvinnor som utsätts för våld i parrelationer (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy 

& Taylor, 2011).  

3.2 Bemötande och kommunikation 

Sjuksköterskor har en unik position för att kunna identifiera kvinnor som utsätts för våld. 

Många kvinnor som utsatts för våld går tyvärr oupptäckta förbi sjuksköterskor. Genom att 

sjuksköterskan är uppmärksam och professionell i mötet med kvinnliga patienter ökar chansen 

till upptäckt (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005).  Många kvinnor som är utsatta för våld 

skulle aldrig säga det självmant. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvården ställer frågor 

om våld när kvinnan söker sjukvård. Ämnet är för många tabubelagt och därigenom något det 

inte talas om (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2009).  Genom att ställa frågor kan fler 

misshandlade kvinnor upptäckas och problemen bli föremål för en öppen diskussion. Det 
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gäller att sjukvårdspersonalen är lyhörd för de ledtrådar patienten ger (Hardip, Sandra & 

Gene, 2007; Rhodes, Frankel, Levinthal, Prenoveau, Bailey & Levinson, 2007).  

I en studie gjord av Bryant och Spencer (2002) visade de sig att sjuksköterskor som arbetade 

på kvinnokliniker och gynekologavdelningen har lättare att ställa frågor och identifiera 

våldsutsatta kvinnor än sjuksköterskor i övrig vård. Gyn- och kvinnokliniker frågar alltid om 

kvinnan utsatts för våld vid första besöket. Skillnaden kan vara att vårdpersonal där har större 

erfarenhet av våld i hemmet och vet vad konsekvenserna av ett sådant liv är (Bryant & 

Spencer, 2002). Sjuksköterskor med erfarenhet att möta kvinnor som utsatts för våld delar 

uppfattningen att det är viktigt att skapa en atmosfär där kvinnorna inte känner skuld utan 

vågar prata om våldet de utsätts för. De menade att det är grundläggande att inte visa en 

fördömande attityd mot dessa kvinnor. Att försöka få bort första tanken som oftast är; varför 

lämnar du honom bara inte? utan istället visa att du finns där för att hjälpa, så att kvinnorna 

kan berätta utan att känna skuld. Att inge ett förtroende är viktigt. Den mest användbara 

metoden för sjuksköterskan kan vara att bara sitta tyst och lyssna för att få kvinnan att berätta 

om sin livssituation. För att identifiera och ingripa bör sjuksköterskan tro på kvinnans 

förmåga att överleva, vara känslomässigt närvarande, ge stöd och främja kvinnans säkerhet. 

Att ge kvinnan fakta om kvinnojourer samt telefonnummer dit som de kan ringa när de känner 

sig redo är också en viktig åtgärd (Brykczynski et al., 2009). En annan viktigt aspekt som 

framkommer i en undersökning gjord av Bacchus, Mezey och Bewley (2003) är betydelsen av 

att vårdpersonalen inte ställer frågor om vad som hänt när mannen är i samma rum. 

Kvinnorna kommer då inte berätta vad som egentligen hänt utan ljuger och säger något annat. 

I undersökningen beskriver kvinnor som utsatts för våld att vårdpersonalens attityd och 

personlighet var det som påverkade ifall de vågade berätta. En del upplevde manlig 

vårdpersonal som ett hinder för att våga tala om situationen (Bacchus et al., 2003). 

3.3 Olika hinder i sjukvården mot upptäckt av kvinnovåld 

Varför vårdpersonal inte frågar om kvinnor blivit utsatta för våld finns det flera olika svar på. 

En undersökning av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) visar att 

tidsbrist är den största orsaken till varför inte frågan om våld i parrelationer tas upp. För att 

kunna ställa frågan behövs tid för att lyssna på svaret och kunna hantera svaret på ett 

professionellt sätt för att på bästa sätt hjälpa kvinnan, vilket många av vårdpersonalen ansåg 

vara svårt att hinna med på grund av den höga arbetsbelastningen. Enligt vårdpersonalen på 

akuten ställs inte frågan när patientkontakten är begränsad till en kort tid, vilket gör det svårt 
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att skapa det nödvändiga förtroendet till den utsatta kvinnan. Ett annat hinder för att fråga är 

brist på utrymme och sekretess. Det kan vara svårt att ställa frågan om andra patienter finns i 

närheten (Beynon et al., 2012). Närvaron av partnern eller annan närstående kan göra att 

frågan inte ställs på rätt sätt och att kvinnan heller inte vågar öppna sig och berätta om 

livssituationen (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010). Barnmorskor i England beskrev 

att deras arbete innehåller kontakt även med kvinnans partner, vilket kan vara ett hinder för att 

ställa frågan då vårdpersonalen är rädda för sin egen säkerhet (Protheroe et al., 2003). Kontakt 

med kvinnor som lever i missbrukarrelation skapade stor frustration hos vårdpersonalen. De 

kunde lägga ner mycket tid och energi på att försöka få kvinnan att lämna sin partner för att 

sedan se kvinnan gå tillbaka till mannen som slår. Enligt sjukvårdspersonalen tog det på 

krafterna att försöka hjälpa dessa kvinnor, vilket ledde till bristande motivation att ta upp 

frågan med denna grupp av kvinnor (Beynon et al., 2012). 

3.4 Behov av utbildning och riktlinjer 

För att kunna identifiera kvinnor som utsatts för våld och hantera situationen på ett 

professionellt sätt behövs specifik utbildning och uppdatering inom ämnet (Beynon et al., 

2012; Bryant & Spencer, 2002; Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & Macmillan, 2007; 

Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). Sjuksköterskor måste ha kunskap om våld mot kvinnor 

för att förstå hur mannen behandlar den utsatta kvinnan och veta vilka konsekvenser våld har 

på kvinnans liv. Vidareutbildning inom området skulle hjälpa sjuksköterskor att identifiera 

övergrepp och öka deras förståelse för hur viktigt detta problem är för den utsatta kvinnans 

hälsa (Häggblom et al., 2005). I ett flertal studier visar det sig att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal behöver få mer kunskaper om hur de ska agera i mötet med kvinnan som utsatts 

för våld. Det behövs mer utbildning i hur de ska ta upp ämnet, hur frågor ska ställas och hur 

situationen ska hanteras (Beynon et al., 2012; Bryant & Spencer, 2002). Vårdpersonal 

beskriver att de känner rädsla för kvinnans reaktion och för att kränka henne (Beynon et al., 

2012).  

I en studie gjord av Svavarsdottir och Orlygsdottir (2008) beskriver sjuksköterskor och 

barnmorskor att ju fler gånger de intervjuar och ställer frågor till kvinnor desto lättare blev de 

att samtala om ämnet. De upplevde dessutom att ju mer de lärde sig om ämnet desto mer 

vågade de prata om det. Riktlinjer på akuten och mödravårdscentralen där vårdpersonalen var 

verksamma underlättade att olika situationer kunde hanteras professionellt. Majoriteten av 

barnmorskorna och sjuksköterskorna tyckte att riktlinjerna var effektiva för att upptäcka och 
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bedöma psykiskt-, fysiskt- och könsrelaterat våld (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). I en 

undersökning av vårdpersonal inom obstetrik, akutvård och primärvård av Gutmanis et al. 

(2007) framkom det att otillräcklig förberedelse, både utbildnings och erfarenhetsmässigt, var 

av stor betydelse för om vårdpersonalen rutinmässigt tog upp ämnet våld i nära relation 

(Gutmanis et al., 2007). Sjuksköterskor som deltagit i utbildningar och har möjlighet att dela 

erfarenheter med andra har lättare att ta upp frågan, kan hantera situationer på ett bättre sätt 

och har en ökad förståelse för varför det kan vara svårt för kvinnan att lämna mannen 

(Brykczynski et al., 2009; Häggblom et al., 2005). 

3.5 Metodbeskrivande tabell 

Tabell 2. Metodbeskrivande 

Författare, 

land, 

publicerings 

år 

Titel Design & 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys Urvalsmetod Bortfall 

Bacchus, 

Mezey & 

Bewley.  

 

England  

2003 

Experiences of 

seeking help from 

health 

professionals in a 

sample of women 

who experienced 

domestic 

violence. 

En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

med 

identifiering av 

kategorier.  

Strategiskt urval av 

kvinnor som screenats 

för våld i hemmet av 

utbildade barnmorskor. 

16 stycken kvinnor 

deltog i studien. 

Ej redovisat.  

Beynon, 

Gutmanis, 

Tutty, Wathen 

& MacMillan.  

 

Kanada  

2012 

Why physicians 

and nurses ask (or 

don’t) about 

partner violence: 

a qualitative 

analysis. 

En kvantitativ 

samt en kvalitativ 

studie. Frågor 

skickades ut via 

mail, 43 enkät 

frågor och 2 

öppna frågor. 

Statistisk analys 

med Fishers 

exakta test 

användes för att 

analysera de 43 

enkätfrågorna. 

Innehållsanalys 

med kodning 

och teman 

användes för 

analys av de två 

öppna frågorna. 

Slumpmässigt urval 

rekryterades från 

kataloger med verksam 

sjukvårdspersonal. 931 

personer svarade på 

frågeformuläret varav 

597 sjuksköterskor och 

328 läkare, inom 

instanserna akutmedicin, 

primärvård och obstetrik. 

 

1000 sjuksköterskor 

och 1000 läkare 

tillfrågades. 925 

personer svarade på 

frågeformuläret 

varav 597 

sjuksköterskor och 

328 läkare.  

Bonomi, 

Anderson, 

Reid, Rivara, 

Carell, & 

Tompson.  

 

USA 

2009 

Medical and 

psychosocial 

diagnoses in 

women with a 

history of intimate 

partner violence. 

En kvantitativ 

studie gjord med 

telefon 

undersökning. 

Statistisk analys 

användes med 

chi-square test. 

Engelsktalande kvinnor i 

åldern 18-64 år som var 

inskriven i en stor 

hälsogrupp och har varit 

de i minst tre år blev 

slumpmässigt urvalda. 

3568 stycken kvinnor 

deltog. 

6666 stycken 

kvinnor tillfrågades, 

3568 stycken deltog 

genom hela 

undersökningen. 
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Författare, 

land, 

publicerings 

år 

Titel Design & 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys Urvalsmetod Bortfall 

Bradbury-

Jones, 

Duncan, Kroll, 

Moy & 

Taylor. 

 

England  

2011 

 

Improving the 

health care of 

women living 

with domestic 

abuse. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie med 

semistrukturerade 

bandinspelade 

intervjuer. 

Innehållsanalys 

användes med 

teman. 

 

Strategiskt urval.  

17 våldutsatta kvinnor 

som lever med skydd 

rekryterades via en 

organisation som stödjer 

kvinnor.  

 

Ej redovisat. 

Bryant & 

Spencer.  

 

USA  

2002 

Domestic 

violence: What do 

nurse practitioners 

think? 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Enkäter skickades 

ut via mejl. 

Statistik analys 

med Chi-square 

test och 

ANOVA. 

Slumpmässigt urval. 

118 kvinnliga 

sjuksköterskor inom 

gynekologi och obstetrik 

verksamma i New York. 

300 sjuksköterskor 

vart tillfrågade 

genom att få två 

mejl, 118 stycken 

(36 %) deltog. 

 

Brykczynski, 

Crane, Medina 

& Pedraza.  

 

USA 

2009 

Intimate partner 

violence: 

Advanced 

practice nurses 

clinical stories of 

success and 

challenge. 

 

En beskrivande 

kvalitativstudie 

med 

bandinspelande 

intervjuer. 

En tolkande 

fenomenologisk 

metod. 

Strategiskt urval. 

10 sjuksköterskor med 

mer än tio års 

arbetserfarenhet deltog. 

Ej redovisat.  

Eberhard-

Gran, Schei & 

Eskild. 

 

Norge 

2007 

Somatic 

symptoms and 

diseases are more 

common in 

women exposed 

to violence. 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Enkät skickades 

till kvinnornas 

hemadress. 

Statistisk analys 

med Chi-square 

test och 

ANOVA. 

Alla kvinnor 18-40 år 

boende i två kommuner 

(Nes och Sørum) var 

berättigade att delta i 

studien. 2730 kvinnor 

deltog. 

4303 kvinnor fick 

frågeformuläret. 

2730 (66 %) 

kvinnor skickade 

tillbaka enkäten. 

Gutmanis, 

Beynon, 

Tutty, 

Wathen, & 

MacMillan. 

 

Kanada 

2007 

 

Factors 

influencing 

identification of 

and response to 

intimate partner 

violence: a survey 

of physicians and 

nurses. 

 

Kvantitativ studie, 

Modifierad 

Dillman 

skräddarsydd 

design.  

Enkät via mejl 

med 43 frågor. 

Statistisk analys 

med Cronbach 

alfa, 

Korrolerationer, 

T-test och 

ANOVA. 

 

Slumpmässigt urval. 

597 sjuksköterskor och 

328 läkare inom 

obstetrik, akutvård och 

primärvård. 

1000 sjuksköterskor 

och 1000 läkare 

tillfrågades. 597 

(59,7%) 

sjuksköterskor och 

328 (32,8%) läkare 

deltog. 

Hardip, 

Sandra & 

Gene.  

 

England  

2007 

The sensitivity 

and specificity of 

four questions 

(HARK) to 

identify intimate 

partner violence: 

a diagnostic 

accuracy study in 

general practice. 

En kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 

En enkät med fyra 

korta frågor för att 

identifiera våld i 

parrelationer. 

Statistisk 

analys. 

 

Slumpmässigt urval. 

232 kvinnor i ett väntrum 

som väntade på att träffa 

sjuksköterska eller läkare 

inom primärvården. 

1151 kvinnor 

tillfrågades, 232 

stycken vart 

aktuella för studien. 

Häggblom, 

Hallberg & 

Möller.  

 

Åland 

2005 

Nurses’ attitudes 

and practices 

towards abused 

women. 

En kvantitativ 

studie. 

Enkät via mejl 

som innehöll 60 

frågor. 

Beskrivande 

statistik med 

Chi-squared 

test. 

Sjuksköterskor som 

arbetade inom hälso- och 

sjukvård på Åland under 

oktober 2000 

tillfrågades. 

133 sjuksköterskor 

deltog. 

234 stycken 

sjuksköterskor fick 

mejl, det var 133 

som svarade efter 

det att tre mejl hade 

skickats ut. 
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Författare, 

land, 

publicerings 

år 

Titel Design & 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys Urvalsmetod Bortfall 

Leppäkoski, 

Åstedt-Kurki 

& Paavilainen.  

 

Finland 

2010 

Identification of 

women exposed 

to acute physical 

intimate partner 

violence in an 

emergency 

department setting 

in Finland. 

En kvalitativ 

studie samt en 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

Enkät med både 

öppna och slutna 

frågor användes. 

Därefter gjordes 

semistrukturerade 

intervjuer över 

telefon genom 

slumpmässigt 

urval på 33 % av 

deltagarna. 

Vid analys av 

enkäterna 

användes 

statistisk analys 

med Chi-square 

test.  

För att analysera 

intervjuerna 

användes 

innehållsanalys 

där 

meningsenheter 

togs ut. 

 

Bekvämlighets urval 

samt ett slumpmässigt 

urval. 

488 sjukvårdspersonal 

som var verksamma på 

28 olika sjukhus  

(3 universitetsjukhus, 10 

centrala sjukhus, 13 

distrikt sjukhus och 2 

stora vårdcentraler). 

 

488 deltog, vilket 

var 51 % av de 

tillfrågade. 

Mason, 

Wright, 

Hibert, 

Spiegelman, 

Forman & 

Rich-Edwards.  

 

USA  

2012 

Intimate partner 

violence and 

incidence of 

hypertension in 

women. 

Kvantitativ 

kohortstudie gjord 

under 2001 – 

2007. 

Enkätstudie via 

mejl. 

Statistisk analys 

med Cox 

proportional 

hazards 

användes som 

modell för att se 

samband mellan 

våldutsatta 

kvinnor och 

utveckling av 

hypertoni. 

51 434 kvinnliga 

sjuksköterskor utan 

hypertoni eller 

användning av 

blodtryckssänkande 

medicin från de att 

studien började fick 

delta. Där en del kvinnor 

utsatts för fysisk, psykisk 

eller sexuellt våld och en 

del av de som deltagit 

inte varit utsatta för 

detta.   

116 430 

tillfrågades. 68 376 

stycken (75 %) 

svarade på mejlen. 

Av dessa 

exkluderades 

personer som redan 

diagnotiserats med 

hypertoni (12,674) 

eller använder sig 

av blodtrycks- 

sänkande medicin 

(4261). Samt sju 

kvinnor dog innan 

studien var klar. 

Vilket resulterade i 

att 51 434 stycken 

sjuksköterskor 

deltog. 

Pigeon, 

Cerulli, 

Richards, He, 

Perlis & 

Caine.  

 

USA  

2011 

Sleep 

disturbances and 

their association 

with mental 

health among 

women exposed 

to intimate partner 

violence. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Enkäter delades ut 

i två steg, två 

veckor efter 

varandra. 

Statistisk analys 

med t-test och 

chi-square test. 

121 kvinnor rekryterades 

från ett privat väntrum 

vid en familjerätts 

domstol i New York. 

Efter skriftligt samtycke 

inkluderades kvinnorna i 

studien. 

190 tillfrågades till 

en början men 

sedan valdes 121 

kvinnor ut till 

studien. 

Protheroe, 

Green & 

Spiby.  

 

England 

2003 

An interview 

study of the 

impact of 

domestic violence 

training on 

midwives. 

En kvalitativ 

studie. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in på 

band. 

Innehållsanalys 

med kategorier 

och identifiering 

av 

återkommande 

teman. 

Stratifierat urval av 

barnmorskor som deltog 

i utbildning om 

kvinnovåld mellan april 

1999 och juni 2000 

ombads att delta. 26 

stycken barnmorskor 

deltog. 

54 barnmorskor 

kontaktades, 26 

stycken 

barnmorskor 

intervjuades. 
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Författare, 

land, 

publicerings 

år 

Titel Design & 

Datainsamlings

metod 

Dataanalys Urvalsmetod Bortfall 

Rhodes, 

Frankel, 

Levinthal, 

Prenoveau, 

Bailey & 

Levinson.  

 

USA  

2007  

“You’re not a 

victim of 

domestic 

violence, are 

you?” Provider – 

patient 

communication 

about domestic 

violence. 

En kvalitativ 

studie. 

Bandinspelade 

intervjuer mellan 

patient och 

sjukvårds-

personal. 

Innehållsanalys 

användes med 

kodning. 

Slumpmässigt urval. 

80 stycken sjukvårds- 

personal och 293 

kvinnliga patienter på två 

olika akutmottagningar 

deltog. 

871 ljudband 

spelades in, varav 

293 inkluderades i 

studien om våld i 

hemmet.  

Svavarsdottir 

& 

Orlygsdottir.  

 

Island  

2008 

Identifying abuse 

among women: 

use of clinical 

guidelines by 

nurses and 

midwives. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Steg 1: kvinnorna 

svarade på en 

enkät. Steg 2: 

sjuksköterskor & 

barnmorskor 

intervjuade 

kvinnorna. Steg 3: 

uppföljande 

intervjuer med 

sjuksköterskorna 

& barnmorskorna. 

Beskrivande 

statistik 

beräknades för 

demografiska 

egenskaper och 

de stora 

variablerna i 

studien. 

Sjuksköterskor som 

arbetade på en 

akutmottagning under 

oktober och november 

2005 samt barnmorskor 

som arbetar på 

mödravårdsklinik i 

början av 2006 inbjöds 

att delta. Kvinnor i 

åldern 18-67 år som 

besökte 

akutmottagningen och 

mödravårdskliniken vid 

den aktuella tidpunkten 

rekryterades. 

14 sjuksköterskor, 10 

barnmorskor och 208 

kvinnor deltog (101 

kvinnor besökte 

akutmottagningen och 

107 besökte 

mödravården). 

103 kvinnor 

tillfrågades på 

akuten, 2 tackade 

nej (utan att ge 

någon anledning), 

vilket slutade med 

ett urval på 101 

personer. På 

mödravårds 

centralen frågades 

110. 3 tackade nej 

(utan att ange 

någon anledning), 

vilket blev ett urval 

på 107 personer. Av 

65 sjuksköterskor 

som arbetade på 

akuten deltog 14 

stycken. Av 11 

barnmorskor deltog 

10 stycken. 

 

3.6 Metodologisk granskning av artiklarna: urval och bortfall 

Urval och bortfall granskades i de sexton artiklarna. Fem artiklar var kvalitativa, nio artiklar 

var kvantitativa samt två artiklar använde sig av både kvantitativ och kvalitativ ansats.  

Studier med kvantitativ ansats: Fyra av de kvantitativa studierna använde sig av slumpmässigt 

urval (Bonomi et al., 2009; Bryant & Spencer, 2002; Gutmanis et al., 2007; Hardip et al., 

2007). I de fem resterande kvantitativa studierna beskrivs inte vilken typ av urval som har 

gjorts.  Dock beskrivs undersökningsgruppen utförligt (Eberhard-Gran et al., 2007; Häggblom 

et al., 2005; Mason et al., 2012; Pigeon et al., 2011; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). I 

samtliga studier som använde sig av kvantitativ ansats redovisades bortfall (Bonomi et al., 

2009; Bryant & Spencer, 2002; Eberhard-Grans et al., 2007; Gutmanis et al., 2007; Hardip et 

al., 2007; Häggblom et al., 2005; Mason et al., 2012; Pigeon et al., 2011; Svavarsdottir & 
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Orlygsdottir, 2008). I tre av studierna beskrevs deltagandet i både antal och procent (Bryant & 

Spencer, 2002; Eberhard-Grans et al., 2007; Gutmanis et al., 2007).  

Studier med kvalitativ ansats: I samtliga fem kvalitativa studier är urvalsmetoderna beskrivna. 

I tre av studierna har de använt sig av strategiskt urval (Bacchus et al., 2003; Bradbury-Jones 

et al., 2011; Brykczynski et al., 2009). I Protheroe et al.´s studie (2003) användes ett 

stratifierat urval. I den resterande kvalitativa studien har forskarna använt sig av ett 

slumpmässigt urval (Rhodes et al., 2007). I tre av de fem kvalitativa studierna redovisas inte 

bortfallet. I dessa tre studier är medverkandet lågt, med respektive tio, sexton och sjutton 

deltagare (Bacchus et al., 2003; Bradbury-Jones et al., 2011; Brykczynski et al., 2009). I de 

två resterande kvalitativa studierna redovisas såväl deltagande som bortfall. Deltagandet var 

26 respektive 293 medverkande, vilket var betydligt större än i de tre förstnämnda studierna. 

Bortfallet var 52 % respektive 66 % i studierna (Protheroe et al., 2003; Rhodes et al., 2007).  

Studier med både kvantitativ och kvalitativ ansats: I en av studierna som använde sig av båda 

typerna av ansatser gjordes ett slumpmässigt urval och bortfallet redovisades (Beynon et al., 

2012). I studien gjord av Leppäkoski et al. (2010) användes ett bekvämlighetsurval samt ett 

slumpmässigt urval. Bortfallet beskrevs i procent hur många som deltagit av de tillfrågade. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet i litteraturstudien är att synliga symtom på fysiska skador oftast inte är 

orsaken till varför kvinnorna söker hälso- och sjukvård. Det har visat sig att våldsutsatta 

kvinnor är mer benägna att söka för somatiska problem som urinvägsinfektion, sexuellt 

överförbara sjukdomar samt mag- och tarmproblem. Även psykisk ohälsa är förekommande 

problem hos kvinnorna. För att upptäcka den våldsutsatta kvinnan är det viktigt att 

sjuksköterskan är uppmärksam och ställer frågan om våld i nära relation när kvinnan söker 

hälso- och sjukvård. Det finns dock ett flertal hinder till varför sjuksköterskan inte agerar vid 

mötet med dessa kvinnor. Några exempel som framkom var tidsbrist, hög arbetsbelastning 

och brist på utrymmen att tala ostört med offret. Sjuksköterskan har en betydande roll i mötet 

för att skapa en atmosfär där kvinnor inte känner skuld utan vågar prata om våldet de utsätts 

för. Det är viktigt som sjuksköterska att inge förtroende, ge stöd och främja kvinnans 

säkerhet. För att sjuksköterskan ska kunna hantera mötet på ett professionellt sätt behövs 

specifik utbildning inom området. Genom ökad kunskap kan sjuksköterskan identifiera 
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övergrepp och få en bättre förståelse för hur viktigt detta problem är för den våldsutsatta 

kvinnans hälsa.  

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva vilka kunskaper sjuksköterskan 

behöver för att kunna identifiera och bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relation samt 

att granska artiklarnas metodologiska kvalité.  

Den våldsutsatta kvinnan drabbas ofta av flera olika former av våld. Det kan innefatta fysiskt-

, psykiskt- eller sexuellt våld som leder till skada eller lidande (Krebs et al., 2011; Lundgren, 

Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Föreliggande litteraturstudie visade att typiska 

tecken på fysisk misshandel är blåmärken på flera delar av kroppen i olika åldrar med 

varierande färg. Frakturer i ansiktet, strypmärken, utslagna tänder och hjärnskakning är andra 

tecken på att kvinnan utsatts för våld (Leppäkoski et al., 2010). De typiska tecknen på fysisk 

misshandel bekräftas av en publikation från Socialstyrelsen (2009) som även tillägger sår och 

brännskador till tydliga symtom. Resultatet visar att när kvinnorna söker sjukvård för olika 

symtom överensstämmer inte beskrivningen om hur skadorna uppstått med deras form och 

lokalisation (Leppäkoski et al., 2010). Detta styrks i en undersökning av Häggblom och 

Möller (2006) där sjuksköterskor inom olika verksamheter intervjuades. Sjuksköterskorna 

berättade att kvinnans historia ofta inte stämmer överens med hur hennes kropp ser ut.  

Trots de synliga fysiska skadorna är det oftast inte anledningen till varför kvinnorna söker 

hälso- och sjukvård (Leppäkoski et al., 2010). Andra tecken som framkom i resultatet, och 

som bör uppmärksammas, är mindre specifika symtom som: migrän, bröstsmärtor, ryggvärk, 

urinvägsinfektioner och ospecifika buksmärtor. Sjuksköterskan bör observera kvinnor som 

uppsöker hälso- och sjukvård upprepade gånger för sådana symtom eftersom de kan tyda på 

att kvinnan utsätts för våld i hemmet (Bonomi et al., 2009; Eberhard-Gran et al., 2007; 

Protheroe et al., 2003). Även detta stöds av Häggblom och Möllers studie (2006), vilken 

beskriver att kvinnorna kan återkomma ett flertal gånger för besvär de tidigare fått hjälp med 

och som egentligen borde varit läkta eller åtgärdade (Häggblom & Möller, 2006). I resultatet 

framkom det även att psykisk ohälsa är vanligt förekommande problem hos kvinnorna som 

utsätts för våld. Sömnproblem, depression, ångest, panikattacker och posttraumatiskt stress 

syndrom är vanligt förekommande tecken på psykisk ohälsa vid våld i nära relationer 

(Bradbury-Jones et al., 2011; Pigeon et al., 2011). Symtomen beskrivs i Socialstyrelsens 
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publikation (2009) som diffusa och svårare att upptäcka än de synliga tecknen som 

exempelvis blåmärken. 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom det att många av de våldsutsatta kvinnorna 

går oupptäckta förbi sjuksköterskor. Chansen till upptäckt blir större om sjuksköterskan är 

uppmärksam och professionell i mötet (Häggblom et al., 2005). Enligt Brykczynski et al. 

(2009), Hardip et al. (2007) och Rhodes et al. (2007) är det viktigt att sjuksköterskan vågar 

ställa frågor om våld när kvinnan söker hälso- och sjukvård, för att fler kvinnor skall kunna 

identifieras.  Resultatet anger dock inte hur frågorna skulle kunna formuleras. I 

Socialstyrelsens publikation (2009) ges däremot olika förslag på sådana formuleringar:     

”Hur har du det i din relation/ditt äktenskap?”, ”Du verkar bekymrad över din partner, kan 

du berätta mer om det? Uppträder han någonsin på ett skrämmande sätt?”, ” Brukar ni vara 

osams och bråka? Blir du någonsin rädd?”, ” Många av mina klienter har upplevt våld i sina 

relationer. Jag har därför börjat att fråga alla rutinmässigt om detta. Har du blivit utsatt för 

våld av din partner?”, ”Har din partner någonsin slagit eller fysiskt skadat dig? Händer det 

ofta? När skedde det senast?” (Socialstyrelsen, 2009).                                                                                                             

Valet av frågor är beroende av kvinnans tillstånd och situation (Socialstyrelsen, 2009).  

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsens filosofi grundas på solidaritet och ansvar för de 

svaga. Martinsen beskriver att sjuksköterskan ska ge god omsorg med ett professionellt 

omdöme, personligt engagemang och moraliskt ställningstagande. Hon beskriver att 

omvårdnadens mål är att främja patientens bästa i situationen som uppstår (Kristoffersen et 

al., 2006). Kari Martinsens omvårdnadsteorier berör viktiga aspekter för att identifiera den 

våldsutsatta kvinnan och detta stämmer också väl överens med den föreliggande 

litteraturstudiens resultat om bemötande och kommunikation. I artikeln skapad av 

Brykczynski et al. (2009) framkom det att sjuksköterskan ska inge ett förtroende, vara 

känslomässigt närvarande och ge stöd åt kvinnorna. Att skapa en atmosfär där kvinnan inte 

känner skuld över det inträffade är viktigt och grundläggande för att få kvinnorna att prata om 

sin livssituation (Brykczynski et al., 2009). Ytterligare stöd för detta påstående ger 

Socialstyrelsens publikation (2009) i vilken det poängteras att kvinnorna ska ges respekt, 

empati och förståelse.  

Det är sjukvårdspersonalens åliggande att främja patientens behov av trygghet och försöka 

skapa en bra relation mellan personal och patient (SFS, 1982:763). Kari Martinsen anser att 

en bra relation bygger på respekt och att patienten ska känna sig sedd (Kristoffersen et al., 
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2006). Detta stämmer väl med resultatet i föreliggande litteraturstudie som visade att 

sjuksköterskan behöver kunskaper för att kunna uppmärksamma tecken vid mötet med den 

våldsutsatta kvinnan och dess partner för att kunna ge kvinnan respekt och trygghet. Tecken 

som kan signalera att kvinnan utsatts för våld kan vara att mannen är närgången vid mötet och 

inte vill släppa kvinnan ur sikte eller att kvinnan beter sig på ett nervöst och ängsligt sätt. 

Närvaron av partnern eller annan närstående behöver inte betyda trygghet för kvinnan, vilket 

sjuksköterskan måste ha i åtanke. När frågan om våld ska tas upp bör sjuksköterskan vara 

ensam med kvinnan för att hon ska våga berätta om sin livssituation (Bacchus et al., 2003; 

Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010; Protheroe et al., 2003). I Socialstyrelsens 

publikation (2009) beskrivs det att mannens närvaro kan medföra att kvinnan förnekar vad 

som hänt, vilket försvårar upptäckten av hennes våldsutsatthet.  

Andra hinder som framkom i föreliggande litteraturstudie var brist på lokalutrymme, vilket 

gör att personalen inte kan tala ostört med kvinnan då andra patienter är i närheten. Den 

främsta orsaken till att frågan om våld inte ställs var tidsbrist och hög arbetsbelastning. För att 

sjuksköterskan ska kunna hantera svaret på ett professionellt sätt behövs tid för att lyssna och 

stödja (Beynon et al., 2012). Att tidsbrist är ett hinder framkom även i studien gjord av 

Häggblom och Möller (2006) samt i Socialstyrelsens publikation (2009).  

För att upptäcka utsatta kvinnor har det visat sig att det behövs ökade kunskaper inom 

området. I ett flertal studier (Beynon et al., 2012; Bryant & Spencer, 2002; Gutmanis et al., 

2007; Häggblom et al., 2005; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008) framkom det att många 

sjuksköterskor lider brist på utbildning och kunskap inom ämnet. Det gör att sjuksköterskor 

inte vet hur situationen ska hanteras och vilka konsekvenser våldet kan ha på kvinnans liv. 

Det har visat sig att vidareutbildning inom ämnet gör att sjuksköterskor kan identifiera fler 

kvinnor som utsatts för övergrepp. Detta styrks ytterligare av Bengtsson-Tops, Saveman och 

Tops (2009) där sjuksköterskor beskrev känslor av frustration och maktlöshet över att de inte 

har tillräckligt med kunskap och utbildning för att kunna hjälpa offret (Bengtsson-Tops et al., 

2009). Inom mödravården är erfarenheten av mötet med kvinnor stor. Där anser barnmorskor 

att det blir lättare att prata om våld ju fler gånger frågan ställs och kvinnorna intervjuas 

(Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). Detta stämmer väl överens med omvårdnadsteoretikern 

Kari Martinsens tankar om att sjuksköterskans förmåga att hantera och förstå dessa situationer 

ökar om de grundas på egna erfarenheter (Kristoffersen et al., 2006). I artikeln av 

Svavarsdottir och Orlygsdottir (2008) beskriver sjuksköterskor och barnmorskor betydelsen 

av riktlinjer. Riktlinjerna gjorde att situationer underlättades och kunde hanteras mer 
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professionellt. Tyvärr finns inte riktlinjer att tillgå inom alla verksamhetsområden. I en studie 

visade det sig att sjuksköterskor ofta får improvisera när det behövs snabba lösningar, då det 

är brist på instruktioner och riktlinjer på hur de ska agera i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan (Häggblom & Möller, 2006).  

Metodologiska aspekter av de vetenskapliga artiklarna: I litteraturstudien granskades 

studierna utifrån urval och bortfall. 

Kvantitativa studier kan använda sig av olika tillvägagångs sätt för urval av individer. Valet 

av urvalsmetod är beroende på studiens syfte samt forskarens tillgång till resurser och tid 

(Forsberg & Wengström, 2008). I fyra av de kvantitativa studierna valdes deltagarna ut 

slumpmässigt (Bonomi et al., 2009; Bryant & Spencer, 2002; Gutmanis et al., 2007; Hardip et 

al., 2007). Ett slumpmässigt urval innebär att alla människor har lika stor möjlighet att blir 

utvalda i en population (Forsberg & Wengström, 2008; Polit & Beck, 2008). I de resterande 

fem artiklarna beskrivs undersökningsgruppen på ett tydligt sätt, dock skrev inte forskaren ut 

vilken typ av urval som gjorts. Urvalsmetoden är viktig för att kunna dra slutsatser av 

resultatet. Forskaren bör sträva efter ett så litet bortfall som möjligt. Bortfall kan dock variera 

i olika undersökningar och enkätstudier har vanligen stora bortfall (Forsberg & Wengström, 

2008). Alla vetenskapliga studier som förliggande litteraturstudie baseras på presenterade 

bortfall (Bonomi et al., 2009; Bryant & Spencer, 2002; Eberhard-Grans et al., 2007; Gutmanis 

et al., 2007; Hardip et al., 2007; Häggblom et al., 2005; Mason et al., 2012; Pigeon et al., 

2011; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2008). Artikeln av Hardip et al. (2007) rapporterade ett 

särskilt stort bortfall där 1151 kvinnor var tillfrågade att delta, endast 232 stycken vart 

aktuella för studien, vilket innebär ett 80-procentigt bortfall. Enligt Forsberg & Wengström 

(2008) bör studier med ett litet bortfall väljas till litteratursammanställningar. De beskriver 

också att en bortfallsanalys bör diskuteras i studien. Författarna till föreliggande studie anser 

därför att Hardip et al.´s studie (2007) är av låg metodologisk kvalité. En studie med betydligt 

högre metodologisk kvalité var den av Eberhard-Gran et al. (2007) där bortfallet var betydligt 

mindre. Av 4303 besvarade 2730 kvinnor enkäten, vilket innebär att 66 % deltog i studien. 

Alla studier med kvalitativ ansats i föreliggande studie beskriver vilken typ av urval som 

använts. Syftet med kvalitativa undersökningar är att förklara, beskriva och skapa förståelse 

vilket gör att urvalsmetoden skiljer sig från studier med kvantitativ ansats. Oftast är urvalet 

betydligt mindre. Nya deltagare kan inkluderas i studien allteftersom, om mer data behövs 

(Forsberg & Wengström, 2008). I studierna av Bacchus et al. (2003), Bradbury-Jones et al. 
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(2011) och Brykczynski et al. (2009) har de använt sig av ett strategiskt urval. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) samt Polit och Beck (2008) görs ett strategiskt urval när forskarna vill 

ha variation i svaren. Inom denna urvalsmetod finns olika sätt att utse deltagare, beroende på 

syftet med studien. Författarna anser att urvalsmetoden lämpar sig väl när forskare intervjuar 

ett mindre antal deltagare. Bortfallet i de tre studierna redovisas inte. Författarna till 

föreliggande studie förmodar att bortfallet inte redovisats för att undersökningsgruppen i 

artiklarna är liten och att bortfallet inte alltid är lika viktigt för beskrivande studier.  

I Rhodes et al.´s studie (2007) valdes deltagarna ut med ett slumpmässigt urval. Författarna 

till föreliggande studie förmodar att dessa forskare har använt sig av denna typ av urval för att 

få ett så brett deltagande som möjligt av kvinnor. Åttahundrasjuttioen intervjuer med 

kvinnliga patienter utfördes på två akutmottagningar. I 293 intervjuer framkom det att kvinnor 

blivit utsatta för våld (Rhodes et al., 2007). Det motsvarade 34 % vilket är en tredjedel av alla 

kvinnor som besökte akutmottagningarna. Det visar att problemet med våld är stort och att 

kvinnor söker hjälp via sjukvården. Det stärker uppfattningen att dessa kvinnor måste 

identifieras och få stöd.  I studien av Protheroe et al. (2003) beskrivs urvalet som stratifierat. 

Forskarna kontaktade 54 barnmorskor som deltog i utbildningar om kvinnovåld, slutligen 

intervjuades 26 barnmorskor. Stratifierat urval är en typ av slumpmässigt urval där 

populationen delas in i undergrupper, därefter görs ett slumpmässigt urval från varje 

undergrupp (Forsberg & Wengström, 2008). Polit och Beck (2008) beskriver att i kvalitativa 

studier är inte slumpmässigt urval den bästa metoden för att välja deltagare vilket kan ha 

påverkat resultatet i studierna av Protheroe et al. (2003) och Rhodes et al. (2007). Deltagarna 

som väljs ut är möjligtvis inte de mest lämpade för studien då det inte har rätt kunskap eller 

inte är intresserade att formulera och utveckla svaren (Polit & Beck, 2008).  

Forskare kan kombinera kvantitativ och kvalitativ ansats, beroende på vilka typer av 

information om ämnet som söks. I två artiklar (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010) 

kombinerades båda typerna av ansats. Beynon et al. (2012) använde sig av ett slumpmässigt 

urval där sjuksköterskor och läkare rekryterades från register över verksamma. Bortfallet i 

denna studie är tydligt beskriven i metoddelen och lätt att förstå, vilket författarna till 

föreliggande studie anser ökar kvalitén på studien. Leppäkoski et al. (2010) har använt sig av 

två olika sorters urval. Först gjordes ett bekvämlighetsurval på sjukvårdspersonal inom olika 

instanser som fick svara på en enkät. Vid bekvämlighetsurval väljer forskaren individer som 

finns lätt tillgängliga för studien (Polit & Beck, 2008). Därefter gjordes ett slumpmässigt 

urval på 33 % av deltagarna som även intervjuades (Leppäkoski et al., 2010). Författarna 
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anser att urvalstypen är relevant för undersökningen då forskarna får mycket information av 

deltagarna genom användandet av både enkäter och intervjuer. I denna artikel anges inte 

antalet tillfrågade i absoluta siffror. Det nämns dock att 488 deltog i intervjustudien, vilket var 

51 % av de tillfrågade.  

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie valde att genomföra en beskrivande litteraturstudie för att 

besvara syfte och frågeställningar. Syftet med en litteraturstudie är att sammanställa tidigare 

forskning för att ta reda på kunskapsläget inom ett ämne (Forsberg & Wengström, 2008). De 

vetenskapliga artiklarna söktes via databaserna Cinahl och PubMed på Högskolan i Gävles 

bibliotek. Enligt Forsberg och Wengström (2008)  används ofta dessa databaser för 

omvårdnadsforskning. Ytterligare en databas som kunde ha använts för breddning av ämnet är 

PSYCINFO som innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & 

Wengström, 2008). Författarna har efter genomförandet av föreliggande studie reflekterat 

över att mer information om psykisk ohälsa hade kunnat framkomit och varit värdefull för 

studien.  

Flera sökord grundades i Mesh-termer, de användes och kombinerades med den booleska 

operatorn AND för att begränsa sökningen. De booleska operatorerna OR och NOT kunde 

även begränsat och underlättat sökningen ytterligare. Författarna använde olika termer i 

PubMed och Cinahl för att bredda sökningen. 

De utvalda artiklarna var publicerade mellan åren 2002 – 2012. En tioårsperiod valdes för att 

få den aktuella forskningen inom området samt att mängden artiklar skulle vara anpassade till 

den föreliggande litteraturstudiens omfattning. Av de 16 utvalda artiklarna var 12 publicerade 

de senaste fem åren. En svaghet som författarna reflekterat över är att endast vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska inkluderades, vilket kan ha gjort att viktiga icke-engelska studier 

kan ha missats. På grund av ekonomiska skäl exkluderades artiklar som inte var gratis i 

fulltext, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Artiklarna som använts i föreliggande litteraturstudie var från Norge, Finland, Island, 

England, Kanada och USA. Sjukvårdsstrukturerna i dessa länder är likartade och går även att 

applicera på svenska förhållanden, vilket ses som en styrka av författarna.  

Innan de vetenskapliga artiklarna valdes ut läste författarna oberoende av varandra titel och 

abstrakt. Studierna som bedömdes ha potential att svara på syfte och frågeställningar valdes 
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för fortsatt granskning. Författarna bearbetade de valda artiklarna tillsammans. Innehållet 

granskades och diskuterades för att slutligen välja ut 16 artiklar. Den gemensamma 

granskningen anser författarna vara en styrka eftersom detta gav en bättre förståelse av 

studierna. Studierna lästes dessutom ett flertal gånger för att ge möjlighet till reflektion och få 

en bättre helhetsförståelse samt att upptäcka det centrala i undersökningarna. Att så är fallet 

stöds av Forsberg och Wengström (2008) vilka beskriver vikten av att bearbeta studier 

upprepade gånger för att upptäcka likheter och skillnader. De valda studiernas resultat delades 

in i olika kategorier för att besvara den föreliggande studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna skapade även två tabeller, en metodbeskrivande tabell samt en tabell med syfte 

och resultat. Tabellerna gjordes för en bättre översikt och tydlighet av innehållet i studierna, 

vilket styrks av Forsberg och Wengström (2008) som beskriver att tabeller är ett bra 

komplement till den löpande texten. Under hela arbetets gång har författarna beaktat de etiska 

principer som respektive studie baserats på och strävat efter ett objektivt förhållningssätt.  

4.4 Allmän diskussion 

Hälso- och sjukvård är ofta den första samhällsinstans som en våldsutsatt kvinna kommer i 

kontakt med. Eftersom det finns stora kunskapsbrister inom detta problemområde behövs mer 

och kontinuerlig utbildning för all vårdpersonal. Författarna är övertygade om att den kliniska 

förmågan att hantera och hjälpa de utsatta kvinnorna skulle förbättras avsevärt om 

vårdpersonalen fick sådan utbildning. Fler våldsutsatta kvinnor skulle identifieras och 

mörkertalet därmed minska. Under författarnas verksamma tid inom vården har sådana 

riktlinjer lyst med sin frånvaro. Sådana riktlinjer bör finnas i samtliga verksamheter inom 

vården, för att underlätta för personalen hur situationen ska hanteras och vilken hjälp som kan 

ges till kvinnan. Dessa tankar styrks av Svavarsdottir och Orlygsdottir (2008) vars resultat 

visade att riktlinjer var effektiva för att upptäcka fysiskt-, psykiskt- och könsrelaterat våld. En 

annan orsak till att sjuksköterskor i allmänhet har kunskapsluckor tror författarna kan vara att 

inget fokus läggs på detta ämne i sjuksköterskeutbildningen. Ökat utrymme i utbildningen 

skulle medföra att nyutexaminerade sjuksköterskor kunde sprida sina kunskaper vidare till 

omgivande personal och därmed öka medvetenheten om problemet. Trots att det är bevisat att 

våldsutsatthet är en av de främsta orsakerna till ohälsa hos kvinnor ges inte ämnet samma 

utrymme i utbildningen som andra ohälsoproblem. Innan genomförandet av föreliggande 

studie var författarna inte medvetna om att problemet med kvinnovåld var så omfattande. I 

och med genomförandet av denna studie har författarna blivit insatta i ämnet och fått ökad 

kunskap om hur sjuksköterskan bör agera i mötet med kvinnor som misstänkts ha blivit 
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utsatta för våld. Dessa kunskaper är något som författarna vill föra vidare och därmed ger mer 

uppmärksamhet till ämnet och göra det mindre tabubelagt. 

I många omvårdnadssituationer kan sjuksköterskan ta hjälp av omvårdnadsteorier. Författarna 

tycker att sjuksköterskan kan ta stöd av Kari Martinsens teori avseende mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Martinsens omvårdnadstankar fokuserar på att hjälpa de svaga och på att 

det är viktigt med ett aktivt handlande i situationer som uppstår (Kristoffersen et al., 2006). 

Författarna menar att det är viktigt att ha handlingsberedskap vid mötet med dessa kvinnor om 

de ska kunna identifieras och inte förbli oupptäckta av hälso- och sjukvården. En enkel åtgärd 

som skulle kunna införas inom olika verksamheter är att frågan ställs i samband med 

upptagande av anamnesen. Författarna tror att sjuksköterskor skulle ha lättare att ta upp 

frågan om den ställs till alla kvinnor som söker vård. I Socialstyrelsens publikation (2009) ges 

förslag på hur sådana frågor skulle kunna formuleras. Ett exempel som kan användas vid 

anamnesupptagandet är: ”Många av mina klienter har upplevt våld i sina relationer. Jag har 

därför börjat att fråga alla rutinmässigt om detta. Har du blivit utsatt för våld av din 

partner?” (Socialstyrelsen, 2009). 

I föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor och barnmorskor som arbetar på gyn- 

och kvinnokliniker är den grupp inom vården som har lättast att ställa frågan om kvinnan 

blivit utsatt för våld. De kommer dagligen i kontakt med ett stort antal kvinnor vilket gör att 

frågan ställs många gånger och de upplever att det därigenom blir allt enklare att samtala om 

ämnet. Det vore önskvärt att alla verksamheter blir lika effektiva på att fråga kvinnliga 

patienter. För framtida forskning inom området anser författarna att empiriska studier bör 

göras där utbildning ges till olika verksamheter för att sedan ta reda på om detta synliggör 

problematiken och se ifall ett ökat antal kvinnor upptäcks. 

Då kvinnovåld är ett så pass stort problem anser författarna att det skulle vara intressant om 

en studie gjordes för att jämföra vilket utrymme som ges till ämnet kvinnovåld på olika 

sjuksköterskeutbildningar i Sverige och därefter undersöka kunskaperna hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 
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4.5 Slutsats 

Utifrån föreliggande litteraturstudie drar författarna slutsatsen att sjuksköterskor behöver 

ökade kunskaper för att kunna upptäcka symtom och tecken som tyder på att kvinnan blivit 

utsatt för våld. För att sjuksköterskan ska kunna hantera mötet professionellt och veta hur 

frågor om våld i nära relation ska ställas krävs utbildning och riktlinjer inom området. 

Sjuksköterskans attityd och sätt att agera i mötet med den våldsutsatta kvinnan är 

betydelsefullt för att hon ska våga anförtro sig och berätta om sin livssituation. Detta skulle 

sannorlikt minska mörkertalet och därmed hjälpa fler kvinnor till ett bättre liv.  
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6. Bilaga 

Tabell 3. Resultatbeskrivning av valda källor 

Författare, 

publicerings 

år, land 

Titel Syfte Resultat 

Bacchus, 

Mezey & 

Bewley. 

 

England 

2003 

Experiences of 

seeking help from 

health 

professionals in a 

sample of women 

who experienced 

domestic 

violence. 

Att undersöka aktuell 

och tidigare ohälsa 

hos kvinnor som 

upplevt våld i 

hemmet samt 

beskriva kvinnornas 

erfarenheter av att 

söka hjälp hos 

sjukvårdpersonal. 

Resultatet visade att det är endast är ett 

fåtal kvinnor som frivilligt berättar för 

vårdpersonal att de blir utsatta för våld i 

hemmet. Det är viktigt att 

sjukvårdspersonal ställer frågan om 

våld. De visade sig att bara 5 av 16 

kvinnor som sökte sjukvård fick frågan 

ställd. Vårdpersonalens personlighet 

och attityd var det som påverkade om 

kvinnorna vågade berätta. Det är 

nödvändigt med vidare utbildning för att 

sjukvårdspersonal effektivare ska kunna 

hjälpa kvinnor som utsatts för våld.  

Beynon, 

Gutmanis, 

Tutty, 

Wathen,  & 

MacMillan. 

 

Kanada 

2012 

Why physicians 

and nurses ask (or 

don’t) about 

partner violence: 

a qualitative 

analysis. 

Att undersöka varför 

sjuksköterskor och 

läkare frågar eller 

inte frågar kvinnor 

om det utsatts för 

våld i nära relation. 

Resultatet visade att sjuksköterskor och 

läkares svar varierade en aning. Behov 

av ytterligare utbildning var större hos 

sjuksköterskegruppen. I båda grupperna 

ansågs den vanligaste orsaken vara 

tidsbrist men även brist på utrymme, 

sekretess och okunskap om ämnet var 

anledningar till varför frågan inte 

ställdes.  

Bonomi, 

Anderson, 

Reid, Rivara, 

Carell & 

Tompson.  

 

USA 

2009 

Medical and 

psychosocial 

diagnoses in 

women with a 

history of intimate 

partner violence. 

Att jämföra 

skillnader mellan 

medicinska och 

psykosociala 

diagnoser av 

våldsutsatta kvinnor 

med kvinnor som 

inte utsatts för våld i 

nära relation.  

Resultatet indikerade att kvinnor som 

utsätts för våld har större risk för 

psykiska problem samt somatiska 

problem. Exempel på symtom var 

migrän, buksmärta, ledvärk, bröstvärk 

och ryggvärk. 

Bradbury-

Jones, 

Duncan, 

Kroll, Moy & 

Taylor.  

 

England 

2011 

Improving the 

health care of 

women living 

with domestic 

abuse. 

Att undersöka hälso- 

och sjukvårds- 

personalens 

erfarenheter av 

kvinnor som lever 

med våld i hemmet, 

speciellt i förhållande 

till primärvården. 

Resultatet pekade på att psykisk ohälsa 

var ett återkommande tema bland 

kvinnorna som sökte sjukvård. Ett annat 

tema som framkom var vikten av att få 

ett förtroende för sjuksköterskan, så att 

de vågade berätta. Negativa 

kommentarer var att de tog tid att få 

hjälp och att omsättningen av personal 

gjorde att kvinnorna inte fick någon 

tillit till primärvården.  
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Författare, 

publicerings 

år, land 

Titel Syfte Resultat 

Bryant & 

Spencer.  

 

USA 

2002 

Domestic 

violence: What do 

nurse 

practitioners 

think? 

Är att se skillnaden 

mellan 

sjuksköterskor på 

olika avdelningar om 

hur personalen ställer 

frågor och 

identifierar kvinnor 

som utsatts för våld i 

nära relationer. 

Resultatet visade att sjuksköterskor som 

är verksamma inom kvinnokliniker och 

gynekologavdelningar hade lättare att 

ställa frågor om våld och identifiera 

kvinnorna än sjuksköterskor som är 

verksamma på andra avdelningar. 

Brykczynski, 

Crane, Medina 

& Pedraza.  

 

USA 

2009 

Intimate partner 

violence: 

Advanced 

practice nurses 

clinical stories of 

success and 

challenge. 

Att öka förståelsen 

av sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

arbeta med kvinnor 

som utsatts för våld i 

nära relation. 

Resultatet visade att det är viktigt att 

ställa frågor om våld i hemmet till 

kvinnor som söker hälso- och sjukvård. 

Det är betydande att skapa en atmosfär 

där kvinnorna inte känner skuld utan 

vågar prata om våldet de utsätts för. 

Sjuksköterskor beskriver att utbildning 

och att dela erfarenheter med andra gör 

att de kan hantera olika situationer som 

kan uppstå när kvinnor söker sjukvård. 

Eberhard-

Gran, Schei & 

Eskild.  

 

Norge 

2007 

Somatic 

symptoms and 

diseases are more 

common in 

women exposed 

to violence. 

Att studera 

sambanden mellan 

upprepande 

exponering för våld 

samt förekomsten av 

somatiska symtom 

och sjukdomar hos 

kvinnor. 

Resultatet tyder på att kvinnor som 

utsätts för fysiskt eller sexuellt våld 

rapporterade fler fall av somatiska 

symtom än kvinnor som inte utsatts för 

fysiskt eller sexuellt våld. Det framkom 

att ju mer en kvinna utsätts för våld, 

desto fler somatiska symtom och 

rapporterade sjukdomar visade det sig 

handla om. 

Gutmanis, 

Beynon, 

Tutty, Wathen 

& MacMillan.  

 

Kanada 

2007 

 

Factors 

influencing 

identification of 

and response to 

intimate partner 

violence: a survey 

of physicians and 

nurses. 

Att identifiera hinder 

och utreda olika 

rutiner för våld i nära 

relationer.  

Resultatet visade att 32 % av 

sjuksköterskorna och 42 % av läkarna 

rutinmässigt frågade om våld i nära 

relation. Vårdgivares attityd, 

professionella erfarenhet och specifik 

utbildning inom området är betydande 

för att identifiera kvinnor som utsätts 

för våld. 

 

Hardip, 

Sandra & 

Gene.  

 

England 

2007 

The sensitivity 

and specificity of 

four questions 

(HARK) to 

identify intimate 

partner violence: 

a diagnostic 

accuracy study in 

general practice. 

Att värdera 

känslighet och 

specificitet av fyra 

frågor utvecklade 

från the Abuse 

Assessment screen 

för att identifiera 

våld i nära relation.  

Resultatet visade att de fyra frågorna 

kan identifiera hur kvinnor upplever 

våld i parrelationer under det senaste 

året och hjälper kvinnorna att avslöja 

övergrepp. 
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Författare, 

publicerings 

år, land 

Titel Syfte 

 
Resultat 

Häggblom, 

Hallberg & 

Möller. 

 

Åland 

2005 

Nurses’ attitudes 

and practices 

towards abused 

women. 

Är att undersöka 

sjuksköterskors 

utbildning, kunskap 

och praxis om vård 

av våldutsatta 

kvinnor. 

Resultatet visade att vidareutbildning 

inom ämnet behövs, de skulle hjälpa 

sjuksköterskor att lättare identifiera 

övergrepp och få bredare kunskap om 

hur viktigt de är att främja hälsan hos 

utsatta kvinnor. 

 

Leppäkoski, 

Åstedt-Kurki 

& Paavilainen. 

 

Finland 

2010 

Identification of 

women exposed 

to acute physical 

intimate partner 

violence in an 

emergency 

department 

setting in Finland. 

Att beskriva 

frekvensen av 

kvinnor vid en 

akutmottagning som 

utsatts för våld av sin 

partner samt 

vårdpersonalens 

uppskattning och 

identifiering av dessa 

kvinnor.  

Resultatet visade att 48 % av personalen 

mött kvinnor som utsatts för kvinnovåld 

minst en gång i månaden. Det var 

vanligt att samma kvinnor sökte vård 

upprepade gånger. De i personalen som 

hade utbildningen inom ämnet, ansåg 

sig till skillnad från de andra bättre på 

att identifiera dessa kvinnor. Över 

hälften av deltagarna svarade att de 

”ofta” eller ”då och då” hade svårt att 

identifiera kvinnorna.  

Mason, 

Wright, 

Hibert, 

Spiegelman, 

Forman & 

Rich-

Edwards.  

 

USA 

2012 

Intimate partner 

violence and 

incidence of 

hypertension in 

women. 

Att undersöka risken 

för hjärtsjukdom hos 

kvinnor som utsatts 

för våld i 

parrelationer, vilket 

är en stor stressfaktor 

för dessa kvinnor.   

Resultatet pekade på att kvinnor som 

utsatts för fysisk och/eller sexuellt våld 

hade mindre risk att utveckla högt 

blodtryck. En ökad risk att få hypertoni 

var de kvinnor som utsatts för psykiskt 

våld.  

Pigeon, 

Cerulli, 

Richards, He, 

Perlis & 

Caine. 

 

USA 

2011 

Sleep 

disturbances and 

their association 

with mental 

health among 

women exposed 

to intimate partner 

violence. 

Att ta reda på hur 

vanligt 

sömnstörningar är i 

samband med 

psykisk ohälsa bland 

kvinnor som utsatts 

för våld i 

parrelationer. 

Resultatet visade att 46 % av kvinnorna 

som utsatts för våld i nära parrelationer 

hade sömnsvårigheter, som sömnlöshet 

och mardrömmar. Det fanns även en 

ökad förekomst av depression och 

posttraumatisk stress symtom hos dessa 

kvinnor.  

Protheroe, 

Green & 

Spiby. 

 

England 

2003 

An interview 

study of the 

impact of 

domestic violence 

training on 

midwives. 

Att utvärdera 

effekten av 

barnmorskors 

deltagande i ett 

utbildningsprogram 

genom att öka deras 

kännedom och 

förståelse för våld 

mot kvinnor i nära 

relationer. 

Resultatet av de barnmorskor som 

deltog ansåg att de fick ökad kunskap i 

frågorna kring våld i hemmet och 

förbättrad skicklighet att identifiera de 

kvinnor som utsatts för våld efter att de 

deltagit i utbildningsprogrammet. De 

lärde sig se flera olika symtom och 

tecken som ökar sannorlikheten att 

stödja och identifiera kvinnorna. 

Svårigheter med att ställa frågan ansåg 

barnmorskorna ligga i hur 

organisationen ser ut, även osäkerhet 

kring sekretess och dokumentation 

visade sig finnas.   
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Författare, 

publicerings 

år, land 

Titel Syfte Resultat 

Rhodes, 

Frankel, 

Levinthal, 

Prenoveau, 

Bailey & 

Levinson.  

 

USA 

2007 

“You’re not a 

victim of 

domestic 

violence, are 

you?” Provider – 

patient 

communication 

about domestic 

violence. 

Att beskriva 

kommunikation om 

våld mellan 

akutpersonal och 

kvinnliga patienter. 

 

Resultatet visar att om 

sjukvårdspersonal frågar om kvinnan 

utsatts för våld berättar fler kvinnor om 

deras livssituation och det kan leda till 

en öppen diskussion. Det kan göra att 

sjukvårdspersonalen blir mer lyhörda 

för patientens ledtrådar och upptäcker 

fler kvinnor som utsatts för våld.   

Svavarsdottir 

& 

Orlygsdottir.  

 

Island 

2008 

Identifying abuse 

among women: 

use of clinical 

guidelines by 

nurses and 

midwives. 

Att identifiera 

förekomsten av våld 

mot kvinnor som 

söker sjukvård och 

utvärdera 

användningen av 

kliniska riktlinjer. 

Resultatet visar att riktlinjer är till stor 

hjälp för att kunna identifiera kvinnor 

som utsatts för våld och hantera 

situationen på ett mer professionellt sätt. 

Ju fler gånger sjuksköterskor ställde 

frågan och intervjuade kvinnorna desto 

lättare blev det att prata om ämnet.  

 

 

 


