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Abstrakt 
Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och definieras genom fysiska, psykiska och 
sexuella övergrepp. Statistik visar att kvinnor är det mest drabbade könet där förövaren är en 
närstående. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att 
möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Syftet har besvarats genom att femton 
vetenskapliga studier analyserats med en kvalitativ manifest innehållsanalys, vilket 
resulterade i sex huvudkategorier: att känna maktlöshet, att känna brist på kunskap och tid, att 
känna plikter och skyldigheter, att känna närhet till kvinnan, att känna hat och brist på 
förståelse för situationen och att känna betydelsen av stöd från kollegor. Resultatet visar att 
vårdpersonal upplever en bristande utbildning, men känner samtidigt att stöd från kollegor är 
en viktig faktor i arbetet med kvinnan. Genom att känna stöd från andra minskar risken för 
negativa följder och utbildning visar vårdpersonal känner sig trygga i omvårdnadsarbetet. 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, vårdpersonal, upplevelser, litteraturstudie, kvalitativ 
innehållsanalys  
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Den mänskliga rättigheten handlar om varje enskild människas frihet, rättvisa och att uppleva 

fred. Denna rättighet är oförändbar och innefattar även varje människas rättighet att inte bli 

diskriminerad på grund av kön, hudfärg eller religion (Förenta nationerna [FN], 2008). World 

health organisations [WHO] (2016) definition på våld i nära relation är psykiska, fysiska och 

sexuella övergrepp där förövaren är en närstående till offret. Vidare beskrivs det att våld mot 

kvinnor är ett folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors rättigheter. Socialstyrelsen 

(2009) skriver att mörkertalet av våld i nära relationer är stort och detta innebär att flertalet 

fall inte polisanmäls. Dem faktorer som bidrar till mörkertalet är bland annat 

allvarlighetsgraden på brottet, offrets relation till förövaren samt vilket typ av brott som 

förekommer. 

Enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (A, 2014) sker 16 procent av all misshandel i nära 

relationer och att kvinnor är det främsta offret när det handlar om våld i hemmet. Förövaren är 

i 37 procent av fallen i våldet mot kvinnor, en nära anhörig, jämfört med män där det bara är i 

3 procent av fallen. Statistik visar även att det har skett en ökning på anmälningar sedan 2009. 

Vidare skriver BRÅ (B, 2014) att i våld mot kvinnor är skadorna efter en misshandel ofta mer 

omfattade än mot män, vilket också ofta kräver mer vård.  

Att uppleva våld i nära relationer påverkar kvinnor olika. Det kan vara i form av fysiska 

åkommor och sjukdomar, samt psykiska symtom som panikångest och depression (Larsen, 

Krohn, Püschel & Seifert, 2014). De fysiska symtomen, som kan vara i form av svullnad och 

blåmärken i ansiktet, kan innebära en rädsla för att visa sig bland folk (Loke, Wan & Hayter, 

2012). Symtom kan även visa sig genom sömnproblem och aptitlöshet. Olika känslor som 

exempelvis hjälplöshet, förtvivlan och osäkerhet kan uppstå hos den våldsutsatta kvinnan, 

vilket kan göra att livet känns meningslöst (Loke et al., 2012). Våld i samband med tidiga 

graviditeter kan innebära en rädsla för att barnet ska ta skada av våldet, samtidigt som det i 

vissa fall även kan leda till ett missfall (Keeling, 2012). En del kvinnor utvecklar en negativ 

syn på sig själva och sina kroppar på grund av den ärrvävnad som uppstått i samband med 

våld (Keeling, 2012).  

När det kommer till stöd från närstående, kan detta upplevas mer som en börda än hjälp på 

grund av bristande förståelse från närstående gällande huruvida den våldsutsatta kvinnan 

lämnar sin partner eller inte. Vidare beskrivs det att kvinnor inte söker hjälp av hälso- och 

sjukvården på grund av brist på tid i deras liv, men även på grund av rädslan att inte bli tagna 

på allvar av vårdpersonal (Larsen et al., 2014). De våldsutsatta kvinnorna kan se sin situation 
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som en privatsak, vilket även det kan vara en bidragande faktor till varför hjälp inte söks 

(Loke, et al., 2012).  

Rädslan som uppstår när det kommer till att kontakta hälso- och sjukvården är på grund av att 

kvinnorna upplever en bristande kontinuitet inom hälso- och sjukvården då det blir nya möten 

med ny vårdpersonal varje vecka, vilket leder till att nya relationer måste påbörjas. För att 

kunna få hjälp i processen att lämna den våldsamma relationen anser en del kvinnor att det är 

viktigast med positiva attityder, förståelse och respons från vårdpersonal. De vill även ha 

längre möten och bli bemötta med respekt från vårdpersonal (Bacchus, Mezey & Bewley, 

2003).  

Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer beskriver att det är varje enskild 

arbetsgivares uppgift att säkerställa rutiner i arbetet med våldsutsatta personer. Detta görs för 

att öka säkerheten och vårdkvaliteteten (SOSFS 2014:4, kap. 8, § 1). Tillsammans med detta 

är socialstyrelsens allmänna råd att det också är vårdgivarens ansvar att hälso- och 

sjukvårdspersonal har kunskap om våld för att kunna säkerställa en så bra vård som möjligt 

för våldsutsatta personer (SOSFS 2014:4, kap. 4).  

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2013) beskriver att det krävs en ökad nationell, 

regional och lokal samordning i vården av våldsutsatta kvinnor. Detta för att kunna säkerställa 

att alla kvinnor får en likadan vård oavsett var i Sverige de bor. Vidare beskrivs det att det 

finns ett behov gällande rutiner och handlingsplaner i hur vårdpersonal ska agera vid mötet av 

dessa kvinnor. SKL anser att om detta problem inte behandlas kan det i sin tur leda till 

sekundära problem i form av medicinering och sjukskrivning för den våldsutsatta kvinnan. 

Genom att rutiner fastställs går det att säkerställa att kvinnan får den vård de behöver, detta på 

grund av att frågor ställs rutinmässigt utan att kvinnan ska känna ett tvång att ta upp frågan 

själv, vilket hon sällan gör. Detta gör även att chansen ökar att kvinnan går att hjälpa i ett 

tidigt skede. I det preventiva arbetet krävs även en ökning av ekonomiska resurser, detta kan 

vara i form av stöd till forskning kring området, samt genom att utveckla kunskapen. 

Definitionen av hälso- och sjukvårdpersonal är enligt svensk författningssamling (SFS 

1998:531, kap 1, § 4) personer med legitimation inom yrken i hälso- och sjukvården, 

exempelvis läkare och sjuksköterskor. Tillsammans med dessa räknas även professioner utan 

legitimation som medverkar i vården av patienter vid sjukhus eller andra vårdinrättningar, 

exempelvis undersköterskor. Till hälso- och sjukvårdspersonal hör även farmaceuter och 
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personal vid larmcentraler. International council for nurses [ICN] (2012) beskriver att 

sjuksköterskans ansvar är att se till att alla människor behandlas på ett respektabelt sätt, vilket 

kan handla om att hålla information om patienter konfidentiellt, se till att information 

anpassas till patienter och att se människor som jämställda. Tillsammans med ett 

professionellt förhållningssätt, vilket kan innebära att främja en vårdkultur som utgår ifrån ett 

etiskt synsätt, kan detta leda till att förtroendet för sjuksköterskor från allmänheten ökar. När 

enskilda personers hälsa är i fara på grund av andra personer, är det sjuksköterskans ansvar att 

ingripa på ett sådant sätt att detta förhindras. 

Oavsett var du som sjuksköterska arbetar kan det uppstå situationer där du kommer möta 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Att ha kunskap om vårdpersonals upplevelser i 

mötet med våldsutsatta kvinnor kan i sin tur öka kvaliteten i vården för dessa kvinnor och 

eventuellt hjälpa kvinnan att ta sig ur den våldsamma relationen. Syftet med denna 

litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. 

Metod 
Denna litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv 

ansats utifrån Elo och Kyngäs (2008) och syftet var att beskriva vårdpersonals upplevelser att 

möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 

97) beskriver att studier som är gjord på en kvalitativ metod syftar till att beskriva både 

patientens såväl som vårdpersonalens upplevelser, erfarenheter, önskemål, värderingar och 

behov.   

Litteratursökning 
Inför litteratursökningen gjordes en pilotsökning i CINAHL och PubMed för att undersöka 

ämnet och säkerställa att aktuellt material fanns att tillgå (Willman et al., 2011, s. 61). 

Databaserna CINAHL och PubMed valdes för att genomföra den systematiska 

litteratursökningen på grund av att syftet med denna litteraturstudie var omvårdnadsinriktat 

och dessa sökmotorers huvudämne är just omvårdnad (Willman et al, 2011, s. 80-81). De 

sökord som användes i sökningen var nurse-patient relations, professional-patient relations, 

domestic violence, intimate partner violence och experience. Dessa kombinerades 

tillsammans med boolesk sökteknik vilket innebar att inkludera orden AND och OR för att 

hitta resultat som innebar ett samband mellan sökorden (Friberg, 2012, s. 69). En 
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fritextsökning gjordes på ett av sökorden då detta ord inte fanns som Cinahl Heading eller 

MeSH-term. Cinahl Heading samlar olika ämnesord som tillhör samma kategorier 

tillsammans, vilket gör att antalet träffar ökar. PubMeds motsvarighet till detta är MeSH-

termer (Karlsson, 2012, s. 104-105). Trunkering kan användas i en sökning för att vidga 

sökningen, genom att ta bort ändelsen av ett ord och ersätta med en stjärna (*) (Willman et al, 

2011, s. 76). I denna studie användes trunkering endast i CINAHL då det i PubMed 

resulterade i en begränsning istället för vidgning av resultatet. Litteratursökningen presenteras 

i tabell 1 och 2. Inkluderingskriterier var kvinnor som utsatts för våld i nära relationer i nutid 

och därför exkluderades studier som handlade om kvinnor som upplevt våld i barndomen. 

Tabell 1. Litteratursökning i CINAHL. 

Syftet med litteratursökning: Att beskriva vårdpersonals upplevelse av att möta kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer. 

 Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

CINAHL 2016-02-03 Begränsningar**: Peer-reviewed, English language, 2000-2015 
 
 1 FT Experience* 180,352  
 2 CH Intimate Partner Violence 5,526   
 3 CH Domestic Violence 5,493  
 4 CH Nurse-patient Relations 19,463  
 5 CH Professional-patient relations 19,092   
 6  S2 OR S3 10,446   
 7  S4 OR S5 38,402  
 8  S1 AND S6 AND S7** 53 9 
  
*CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – fritext sökning. 
 

Tabell 2. Litteratursökning i PubMed. 

Syftet med litteratursökning: Att beskriva vårdpersonals upplevelse av att möta kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer. 

 Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

PubMed 2016-02-03 Begränsningar**: 2000-2015, English language 

  
 1 FT Experiences 138,218 
 2 MSH Intimate Partner Violence 6,639   
 3  MSH Domestic Violence 37,183  
 4 MSH Nurse-patient relations 32,010  
 5 MSH Professional-patient relations 124,632 
 6  S2 OR S3 37,212  
 7  S4 OR S5 124,632 
 8  S1 AND S6 AND S7** 105 6 
  
*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, FT – fritext sökning. 



7 
 

 
 

Efter genomgång av den slutgiltiga sökningen, där de vetenskapliga studiernas titlar och 

abstrakt lästes, valdes elva vetenskapliga studier från CINAHL och tretton från PubMed som 

därefter lästes mer genomgående. Detta resulterade i exkludering av två, respektive sju 

artiklar då dessa inte svarade på syftet. Detta ledde till att totalt nio studier valdes ut från 

CINAHL respektive sex studier från PubMed. Dessa studier presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Översikt av valda studier (n=15). 
 
Författare/År/Land 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datainsamling/ 
Analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
 

Bengtsson-Tops, Saveman 
& Tops, 2008, Sverige 

13 Temaintervjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Vårdpersonal upplevde 
arbetet med våldsutsatta 
kvinnor som smärtsamt och 
tvetydigt. Deltagarnas 
tidigare erfarenheter 
tillsammans med känslor som 
ångest, frustration, 
ambivalens och maktlöshet 
blev en stor börda. 

Hög 

Bradbury-Jones & Taylor, 
2013, UK 

27 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

 

En anledning till att 
vårdpersonal inte agerar i 
mötet med våldsutsatta 
patienter tror sig forskaren 
har att göra med okunskap 
och osäkerhet gällande 
lämpliga åtgärder. 

Medel 

Brykczynski, Crane, 
Medina & Pedraza, 2011, 
USA 

10 Narrativa intervjuer/ 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
analys 

Som vårdpersonal kan en 
känsla av frustration uppstå i 
samband med mötet med den 
våldsutsatta kvinnan. De är i 
en situation som kan bidra 
med en förebyggande faktor, 
men att de ofta saknar 
okunskap om hur detta ska gå 
till. 

Låg 
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Tabell 3. Översikt av valda studier (n=15). 
 
Författare/År/Land 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datainsamling/ 
Analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
 

Evanson, 2006, USA 7 Semistrukturerade 
intervjuer/Deskriptiv 
fenomenologisk 
analys  

Att bo i en liten stad och att 
arbeta inom vården och möta 
våldsutsatta kvinnor, kan vara 
en utmaning, men också en 
möjlighet genom att 
relationer blir lättare att 
bibehålla. Utmaningen kan 
dock bli att bibehålla 
sekretessen. 

Hög 

Finnbogadóttir & Dykes, 
2010, Sverige 

16 Fokusgruppsintervjuer
/Kvalitativ 
innehållsanalys 

I brist på kunskap skulle 
barnmorskan själv kunna vara 
ett hinder i identifieringen av 
våld. I en hantering av en 
känslosam situation kan det 
uppstå en konflikt mellan den 
professionellas plikt att 
anmäla för att skydda det 
ofödda barnet och kvinnans 
rädsla för bestraffning. 

Hög 

Gomes, Erdmann, Guedes 
dos Santos, Santos, Mota, 
Olinda de Souza Carvalho 
e Lira & Hörner 
Schlindwein Meirelles 
2013, Brasilien 

52 Fokusgruppsintervjuer
/Grounded theory 

För att kunna ge en bra vård 
måste vårdpersonal ha mer 
kunskap och utbildning inom 
området av våldsutsatta 
kvinnor. 

Hög 

Laisser, Lugina, Lindmark, 
Nyström & Emmelin, 
2008, Tanzania 

16 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Att diskutera våld i nära 
relationer kan vara ett 
känsligt ämne inom 
sjukvården. Detta på grund av 
tidigare erfarenheter, samt att 
leva i samma samhälle. 

Hög 
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Tabell 3. Översikt av valda studier (n=15). 
 
Författare/År/Land 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datainsamling/ 
Analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
 

Mezey, Bacchus, Haworth 
& Bewley, 2003, UK 

28 Fokusgruppsintevjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Barnmorskor upplevde att 
rutinundersökningar var 
viktiga men att orsaker så 
som tidsbrist, personalbrist, 
låg arbetsmoral, dåliga 
erfarenheter av våld i 
hemmet, samt ensamtid med 
kvinnorna kunde vara en 
anledning till att dessa 
undersökningar inte 
genomfördes. 

Låg 

Protheroe, Green & Spiby, 
2004, UK 

26 Semistrukturerade 
intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

Trots att deltagarna upplevde 
en ökad medvetenhet och 
förståelse att identifiera och 
stödja kvinnor upplevdes 
osäkerhet inom vissa 
områden. 

Hög 

Rice, 2009, USA 11  Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

En känsla av överväldigande 
och frustration uppstod för 
deltagarna, samtidigt som de 
la skulden på de våldsutsatta 
kvinnorna. 

Medel 

Stenson, Sidenvall & 
Heimer, 2004, Sverige 

21 Fokusgruppsintevjuer/ 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Barnmorskorna kunde känna 
ett misslyckande när de inte 
frågat kvinnorna angående 
våld i nära relationer. Orsaker 
till att barnmorskorna inte 
frågade kunde vara tidsbrist, 
språksvårigheter, samt 
förutfattade meningar av hur 
ett offer skulle vara. 

Hög 

Van der Wath, Van Wyk 
& Van Rensburg, 2013, 
Sydafrika 

11 Ostrukturerade 
intervjuer/Deskriptiv 
fenomenologisk 
innehållsanalys 

Minnen, känslomässig stress 
och empati för kvinnorna 
uppstod i samband med 
möten med våldsutsatta 
kvinnor. 

Hög 
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Tabell 3. Översikt av valda studier (n=15). 
 
Författare/År/Land 

 
Deltagare 

 
Metod 
Datainsamling/ 
Analys 
 

 
Huvudfynd 

 
Kvalitet 
 

Van Wyk & Van der 
Wath, 2015, Sydafrika 

2 Fenomenologiska 
ostrukturerade 
djupintervjuer/Kvalitat
iv innehållsanalys 

Deltagarna har stått inför 
konfrontering av att vara av 
samma kön som kvinnornas 
förövare, samt en känsla av 
att vara den som reder ut 
problem mellan kvinnan och 
hennes partner. 

Hög 

Webster, Sangster Bouck, 
Lynn Wright & Dietrich, 
2006, Kanada 

11 Semistrukturerade 
intervjuer/Grounded 
theory 

Ett flertal av deltagarna fann 
det svårt att känna sig 
bekväm i mötet med kvinnor 
som blivit utsatta för våld i 
nära relationer, samt att våga 
ställa frågor och vara stöd för 
kvinnan. 

Hög 

Wendt, Marklund, Lidell, 
Hildingh & Westerståhl, 
2010, Sverige 

26 Intervjuer/Kvalitativ 
innehållsanalys 

I samband med besök för 
gynekologiska 
undersökningar finns det 
potential att samtidigt stärka 
kvinnor och förbättra deras 
sexuella hälsa. Med detta 
krävs det ökad kunskap, stöd 
och möjligheter till stöd. 

 

Hög 

 

Kvalitetsgranskning 

Efter att studier valts ut utfördes en kvalitetsgranskning av de femton slutgiltiga studier för att 

säkerställa den vetenskapliga kvaliteten på dessa. Denna granskning genomfördes utifrån 

forskningsprocessens alla delar i studierna och vi utgick ifrån ett granskningsprotokoll vilket 

utgjorde ett stöd för oss vid granskningen (Willman et al., 2011, s. 108). Vi använde oss av 

kvalitetsgranskningsprotokollet för kvalitativa studier i Willman et al. (2011, s. 175) och 

utfördes av två personer, vilket gör att analysen får ett högre trovärde (Willman et al., 2011, s. 

93). Protokollsfrågorna modifierades till detta projekt och med detta menas det att samma 

frågor inte kan användas till alla projekt då dessa är unika (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 95-96). Protokollet bestod av fjorton frågor, men eftersom dessa hade modifierats, 
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var det elva frågor som vi utgick ifrån. Detta innebar att den högsta poängen som studien 

kunde få var elva poäng. Studierna bedömdes därefter utifrån låg, medel eller hög kvalitet 

utifrån vilken poäng studien fick. Poängen fastställdes utifrån ja, nej och vet ej frågor där ja 

innebar 1 poäng och nej och vet ej frågor innebar 0 poäng. Det som avgör kvaliteten på 

studien är hur många procent av den totala poäng som studien har fått och innefattade tre 

olika grader: låg kvalitet (60-69%), medel kvalitet (70-79%) och hög kvalitet (80-100%).  

Analysprocessen 

Analysförfarandet skedde i form av en kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats 

utifrån Elo och Kyngäs (2008). Induktiv ansats används för att få en djupare förståelse i ett 

område och där ingen teori genereras innan studien. En manifest innehållsanalys innebär att 

författarna läser texten som den är och inga tolkningar görs (Danielson, 2012, s. 336). 

Efter att de vetenskapliga studierna hade kvalitetsgranskats påbörjades uttagning av 

analysenheter som svarade mot syftet vilket var att beskriva vårdpersonals upplevelser i mötet 

med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Vid uttagning av analysenheter lästes texten i de 

utvalda studierna ett flertal gånger och valdes ut av två författare var för sig vilket gör att det 

blir en mer fördjupning av vad som står skrivet. Analysenheterna som valdes ut bestod av en 

eller ett flertal meningar; stycken eller citat, och genom att analysenheten var tillräckligt stor 

behöll den sitt innehåll. Efter uttagningen av analysenheterna gjorde vi en jämförelse av 

varandras analysenheter för att tydliggöra om de utvalda analysenheterna svarade mot syftet 

(Elo & Kyngäs, 2008).  

Efter att analysenheterna hade valts ut namngavs de olika studierna till en bokstav mellan A 

och O. Analysenheterna märktes därefter till en bokstav på studien och ett nummer beroende 

på var analysenheten låg i studien, exempelvis E:4. Vissa analysenheter har delats upp i två 

eller fler enheter, detta på grund av att innehållet har innefattat olika delar. Dessa är märkta 

exempelvis A:25a. Genom att göra på detta sätt var det lättare att gå tillbaka för att hitta en 

specifik analysenhet. Analysenheterna matades därefter in i en tabell, tillsammans med sitt 

kodnamn och översattes till svenska och en kondensering på analysenheterna gjordes för att 

lättare förstå analysenheterna.  

Elo och Kyngäs (2008) beskriver att den induktiva analysprocessen innehåller steg som öppen 

kodning, samt skapande av kategorier och abstraktion. Öppen kodning genomfördes genom 

att skriva nyckelord från analysenheten i marginalen för att lättare kunna sätta ihop 

analysenheter som liknande varandra. Efter detta sammanfördes analysenheter med samma 
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nyckelord tillsammans under varje enskilt nyckelord. Dessa nyckelord ändrades under tiden 

då vi märkte att vissa analysenheter inte stämde överens med nyckelorden som de fått från 

början. Analysenheter fördes samman ytterligare och vissa nyckelord togs bort. Denna 

process fortsatte tills alla analysenheter hade passande nyckelord. 

I nästa steg, kategoriseringsprocessen, fördes nyckelord som ansågs ha samma betydelse 

samman i subkategorier. Dessa kategoriserades i ett flertal steg, tills dess att vi ansåg att det 

inte gick att sammanföra dessa något ytterligare, då innehållet i de olika kategorierna inte 

stämde överens med varandra. Detta resulterade i sexhuvudkategorier. 

Resultat 
Analysprocessen resulterade i sex huvudkategorier vilka presenteras i tabell 4 och presenteras 

sedan som brödtext tillsammans med tillhörande citat, under varje enskild kategori. 

Tabell 4. Redovisning av huvudkategorier. 

Att känna maktlöshet 

Att känna brist på kunskap och tid 

Att känna plikter och skyldigheter 

Att känna närhet till kvinnan 

Att känna hat och brist på förståelse för situationen  

Att känna betydelsen av stöd från kollegor 

Att känna maktlöshet 
Studier visade att vårdpersonal ansåg sig själva vara maktlösa, vilket utlöste en känslomässig 

smärta som kunde uttryckas i ilska, oro och tvivel om sin kompetensförmåga. De upplevde en 

ovisshet i den våldsutsatta kvinnans vård, då de inte visste vad som skulle hända i kvinnans 

liv och hur det skulle gå för kvinnans barn (Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Van der Wath, Van Wyk & Janse Van Rensburg, 2013; 

Webster, Bouck, Wright & Dietrich, 2006; Wendt, Marklund, Lidell, Hildingh & Westerståhl, 

2010).  

Vidare beskrivs en känsla av hjälplöshet och rädsla över att bemöta kvinnan på fel sätt, vilket 

kunde resultera i att kvinnan inte återvände till vården (Bengtsson-Tops et al., 2009; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Gomes, Erdmann, Guedes dos Santos, Santos, Mota, Olinda 

de Souza Carvalho e Lira & Hörner Schlindwein Meirelles, 2013; Rice, 2009; Wendt et al., 

2010).  
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När det kom till möjligheterna för den våldsutsatta kvinnan att komma till ett skyddsboende, 

upplevde vårdpersonal det som ett problem om kvinnan var bosatt på landsbygden då detta 

kunde begränsa denna möjlighet. Vårdpersonal upplevde det svårt att hjälpa, trots en vilja att 

hjälpa (Evanson, 2006; Stenson, Sidenvall & Heimer, 2005). Vidare uttrycktes det även att en 

enskild person inte kunde lösa allt (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011): 

She noted that: “One advanced practical nurse cannot fix everything”  

(Brykczynski et al., 2011, s. 150) 

Vid bevittnandet av skador som uppstått till följd av misshandel kunde vårdpersonal uppleva 

en förlust av styrka och känslan av maktlöshet kunde ta emotionella uttryck, i form av tårar 

eller uttryckt i ilska (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Laisser, Lugina, Lindmark, Nyström & 

Emmelin, 2009; Van der Wath et al., 2013; Webster et al., 2006). 

“… sometimes I used to cry, even when I looked at them…” 

(Van der Wath et al., 2013, s. 2246) 

De kunde även uppleva att de befann sig placerade i en svår och potentiellt farlig situation vid 

interaktionen med den våldsutsatta kvinnan (Mezey, Bacchus, Haworth & Bewley, 2003).  

En studie visade att vårdpersonal upplevde att många konsulter vid vårdtillfället kunde vara 

ett problem, vilket kunde leda till att ingen grundligt utredde ärendet (Wendt et al., 2010). Vid 

rapportering av misstanke om våld kunde vårdpersonal också känna en tveksamhet till att 

involvera andra på grund av att det skulle uppfattas som en överreaktion av situationen 

(Protheroe, Green och Spiby, 2004). 

Manlig vårdpersonal upplevde en oro över hur den våldsutsatta kvinnan såg på dem på grund 

av deras kön och hoppades att de kunde utgöra en positiv representation för män (Van Wyk & 

Van der Wath, 2015; Wendt et al., 2010). De uttryckte dock en rädsla för att om något skulle 

gå fel i mötet, kunde det bli värre konsekvenser på grund av att de var män (Wendt et al., 

2010): 

“It would be much easier if I were a woman…and I feel that I’m even more cautious here in 

Sweden, because we…we men… so I don’t know how to explain…there will be some incident 

or sexist behavior or whatever…and then there would be a major uproar about the matter, 

that risky that scares me.” (Wendt et al., 2010, s. 544) 
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Vidare upplevde manlig vårdpersonal en frustration, ilska och skam över sitt kön i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan och det uppstod en reflektion om hur deras egen relation till kvinnor 

såg ut (Van Wyk & Van der Wath, 2015). 

Att känna brist på kunskap och tid 
Ett flertal studier visade att vårdpersonal upplevde en stor brist gällande kunskap om hur de 

skulle rapportera och hantera situationer som innehöll våld (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; 

Protheroe et al., 2004 Webster et al., 2006). Att veta hur och när frågor om våld skulle ställas 

upplevdes vara svårt, det kunde dock vara lättare om det uppstod en dålig känsla över att allt 

inte stod rätt till (Brykczynski et al., 2011; Finnbogadóttir & Dykes, 2010, Stenson et al., 

2005; Webster et al., 2006). En del kände en rädsla över att förolämpa den våldsutsatta 

kvinnan vid utfrågning eller att det skulle ta fokus från ett annat problem (Finnbogadóttir & 

Dykes, 2010; Webster et al., 2006). Det fanns även en rädsla över att upprepning av frågor 

skulle kunna leda till att kvinnan kände misstroende gentemot vårdpersonal (Stenson et al., 

2005). Vissa undvek att ställa frågor gällande våld, då de inte visste hur de skulle hantera 

svaren (Protheroe et al., 2004; Wendt et al., 2010).  

” You don’t ask questions when you know you can’t deal with them and when you don’t know 

how to respond” (Wendt et al., 2010, s. 543) 

Vårdpersonal kände att det krävdes mod, samtidigt som det fanns en medvetenhet över 

bristerna i utbildning och de ansåg att de borde blir mer direkta i sin utfrågning, trots att det 

kunde upplevas som att frågorna var för personliga för att ställas (Brykczynski et al., 2011; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Wendt et al., 2010). 

Vidare beskrivs det att vårdpersonal önskade mer vägledning i hur de skulle hantera 

situationer där kvinnan inte ville att våldet skulle dokumenteras och där det fanns en rädsla för 

att något skulle kunna hända den våldsutsatta kvinnan om inget rapporterades överhuvudtaget 

(Protheroe et al., 2004; Wendt et al., 2010). 

Vårdpersonal ansåg att det handlade om att utforma strategier för att våga ställa frågor och 

hantera situationer, exempelvis genom att få be att få tala med den utsatta kvinnan i enrum 

utan dennes partner, då frågor kunde undvikas av vårdpersonal om den personen var 

närvarande. Genom att vara öppen, samt ställa frågor upplevde vårdpersonal att de kunde 

vinna kvinnans förtroende, vilket inspirerade kollegor att göra detsamma (Finnbogadóttir & 



15 
 

 
 

Dykes, 2010; Mezey et al., 2003; Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005; Webster et al., 

2006; Wendt et al., 2010). 

Den rådande tidsbristen kunde göra att vårdpersonal undvek att ställa frågor. De upplevde att 

en utformning av exempelvis riktlinjer, ramverk och stöd, samt rutiner skulle göra att risken 

för att glömma ställa frågor minskas och undvikas (Brykczynski et al., 2011; Finnbogadóttir 

& Dykes, 2010; Gomes et al., 2013; Laisser et al., 2009; Mezey et al., 2003; Stenson et al., 

2005):  

” Regarding certain questions, routine is very important; to raise them at this point in time 

because then you know it will get done” (Stenson et al., 2005, s. 316) 

Det uttrycktes även att det fanns en nödvändighet att förbättra utbildningen redan under 

yrkesutbildningen för att underlätta arbetet i praktiken, vilket i sin tur kunde öka 

medvetenheten ute i samhället (Gomes et al., 2013; Laisser et al., 2009; Stenson et al., 2005). 

Med mer erfarenhet och ökad utbildning kunde vårdpersonal känna sig mer säker med att 

prata om ämnet och att förändra sitt förhållningssätt gentemot kvinnor (Laisser et al., 2009; 

Protheroe et al., 2004; Webster et al., 2006; Wendt et al., 2010). 

Vidare upplevde vårdpersonal att genom den bristande kunskap om hur de skulle stödja 

kvinnan, orsakades en stresskänsla (Bengtsson-Tops et al., 2009; Brykczynski et al., 2011; 

Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Gomes et al., 2013; Rice, 2009; Laisser et al., 2009). Detta 

gjorde att de utvecklade strategierna för att fortsätta kunna hjälpa kvinnan, trots bristen på 

kunskap (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Laisser et al., 2009; Wendt et al., 2010).  

De uttryckte även att det var svårt att finna tid att prata om problemen med kvinnan vars 

integritet inte respekterades på grund av överbeläggningar. Vid för korta möten kunde 

vårdpersonal uppleva en svårighet att identifiera våld (Brykczynski et al., 2011; Evanson, 

2006; Gomes et al., 2013; Laisser et al., 2009; Van Wyk & Van der Wath, 2015; Wendt et al., 

2010). 

“[...] we have too many consultations every day [...] and we don’t have time. Maybe if the 

consultation was longer, with more time, it would be possible to see what was going on” 

(Gomes et al., 2013, s. 786) 

Vårdpersonal upplevde en svårighet att koppla ihop återkommande symtom med ett eventuellt 

övergrepp, men genom att se och lyssna på kvinnan, samt ställa frågor under mötet, upplevde 
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vårdpersonal det lättare att identifiera problem (Brykczynski et al., 2011; Gomes et al., 2013; 

Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005; Wendt et al., 2010): 

 ” When I think back to when I worked on delivery suite, there were so many 

people who came in with nonspecific abdominal pain, recurrent urine infections”  

(Protheroe et al., 2004, s. 98) 

En del studier visade att vårdpersonal upplevde att deras yrkesroll hade breddats och att de 

kände en press av att nå upp till fler krav trots färre resurser. Detta ledde till en känsla av 

överväldigande och en känsla av inte räcka till i återhämtningsprocessen hos den våldsutsatta 

kvinnan (Laisser et al., 2009; Mezey et al., 2003; Protheroe et al., 2004; Rice, 2009).  

Att känna plikter och skyldigheter  

Studier visade att vårdpersonal kände ett stort ansvar i att skydda och stödja den våldsutsatta 

kvinnan och upplevde en skyldighet att agera vid minsta misstanke på våld (Brykczynski et 

al., 2011; Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Protheroe et al., 2004; Rice, 2009). Att hamna 

mellan plikt att agera och kvinnans egna val upplevdes dock som en svårighet, som kunde 

resultera i att de gick emot kvinnans åsikter (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Laisser et al., 

2009; Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005): 

” I think I’ve got a duty of care to her really, to say look there has been this incident, be 

aware of the fact when you are visiting the house” (Protheroe et al., 2004, s. 99) 

En del vårdpersonal kände även en skyldighet att förändra samhällets attityder gällande våld i 

nära relationer (Laisser et al., 2009), men också problemen i relationen där våld uppstått (Van 

Wyk & Van der Wath, 2015).  

Att känna närhet till kvinnan 
Studier visade att vårdpersonal upplevde relationen till den våldsutsatta kvinnan som viktig, 

där de strävade efter att få kvinnans tillit, samt att kunna skapa delaktighet och gemenskap. 

Detta skedde genom att bekräfta kvinnans berättelser, samt att visa respekt för kvinnans val 

(Bengtsson-Tops et al., 2009; Evanson, 2006; Gomes, et al., 2013; Stenson et al., 2005; 

Wendt et al., 2010) och att inte ta det som ett misslyckande om kvinnan väljer att stanna kvar 

i relationen (Brykczynski et al., 2011, Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Rice, 2009; Stenson et 

al., 2005; Webster et al., 2006). 
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 “You need to reach a point of acceptance and know that you did the best that you could and 

move on from there so that you can help those that can be helped.”  

(Brykczynski, et al., 2011, s. 150) 

Vårdpersonal upplevde smärta och sorg då de satte sig in i den våldsutsatta kvinnans situation 

(Brykczynski et al., 2011; Laisser et al., 2009; Van der Wath et al., 2013; Van Wyk & Van 

der Wath, 2015; Webster et al., 2006). Vårdpersonal upplevde en svårighet i att behöva lämna 

den utsatta kvinnan som de tillbringat mycket tid med och som de bryr sig om (Rice, 2009), 

de blev även berörda och såg kvinnan som mer sårbar om hon hade barn (Van der Wath et al., 

2013). Vidare ansåg sig vårdpersonal förstå den onda cirkeln som den våldsutsatta kvinnan 

befann sig i (Bradbury-Jones, & Taylor, 2013; Brykczynski et al., 2011) och de uttryckte att 

de ville ge information till den våldsutsatta kvinnan angående var hjälp kunde uppsökas 

(Gomes et al., 2013). 

“I know that it’s a cycle that abused women go through, but it is just hard to see it—to 

actually see it.” (Brykczynski et al., 2011, s. 146) 

Trots empati för den våldsutsatta kvinnan kunde vårdpersonal välja att distansera sig från 

kvinnans problem genom likgiltighet och avstånd då den blev överväldigande. Detta för att 

det fanns en risk att deras engagemang inte mottogs på ett bra sätt av kvinnan eller att det 

väckte åsikter från kvinnans respektive (Bengtsson-Tops et al., 2009; Brykczynski et al., 

2011; Van der Wath et al., 2013; Van Wyk & Van der Wath, 2015). Det fanns även en rädsla 

för att ett hot kunde uppstå gentemot deras egen familj, om de involverade sig för mycket 

(Finnbogadóttir & Dykes, 2010). De försäkrade sig själva om att det är något som de aldrig 

skulle kunna ha gjort mot en annan människa (Van Wyk & Van der Wath, 2015). 

 “I will never do that…I will never do that…I know that I am not perfect, but it is something 

that I don’t do” (Van Wyk & Van der Wath, 2015, s. 98) 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan kunde trigga igång egna minnen hos vårdpersonalen, 

vilket kunde upplevas som en börda (Mezey et al., 2003; Van der Wath et al., 2013; Webster 

et al., 2006). Vid dessa situationer intalade sig vårdpersonal att detta var den våldsutsatta 

kvinnans berättelse och inte deras egna (Webster et al., 2006). 

Ett flertal studier visade att vårdpersonal kände det krävande att arbeta med våldsutsatta 

kvinnor, något som påverkade dem även utanför jobbet så pass att de upplevde att det tog tid 
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från deras egen familj (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Protheroe et al., 2004; Van der Wath 

et al., 2013). 

När den utsatta kvinnan fått hjälp ur våldet och visat tecken på förbättring, kunde 

vårdpersonal uppleva en lättnad. Sådan erfarenhet gjorde det lättare att klara av de 

känslomässiga effekterna och stressen som arbete med våldsutsatta kvinnor innebar. 

Vårdpersonal upplevde det positivt när de kände att förändring skett på grund av deras insats 

(Van der Wath et al., 2013) och uppskattade även när dessa kvinnor tog kontakt med dem för 

rådgivning, trots att de inte längre hade med kvinnans vård att göra (Evanson, 2006). 

Att känna hat och brist på förståelse för situationen 

Studier visade att vårdpersonal upplevde svårigheter gällande förståelsen om varför våld 

förekommer och kände sig förbluffade över den mängd våld som faktiskt sker. Att det 

drabbade många kvinnor skapade upprördhet och gjorde vårdpersonal förskräckt (Bengtsson-

Tops et al., 2009; Bradbury-Jones & Taylor, 2013) och de kunde inte förstå hur någon kunde 

behandla en annan människa på det sättet (Van Wyk & Van der Wath, 2015). Det framkom 

även svårigheter att finna förståelse för den våldsutsatta kvinnans val att stanna kvar med sin 

förövare (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Brykczynski et al., 2011; Rice, 2009) och en 

frustration och förvirring kunde uppstå när kvinnan inte var mottaglig för hjälp (Bengtsson-

Tops et al., 2009; Brykczynski et al., 2011; Protheroe et al., 2004; Stenson et al., 2005). 

Vårdpersonal upplevde samtidigt att en känslomässig reaktion från dem själva behövdes för 

att kunna förstå och bemöta den våldsutsatta kvinnan (Van Wyk & Van der Wath, 2015): 

” Feeling pain and not responding is causing [one] problems; [one] ends up not 

even…want[ing] to understand what the patient is going through”  

(Van Wyk & Van der Wath, 2015, s. 99) 

En känsla av dåligt samvete kunde uppstå om vårdpersonal haft negativa tankar om kvinnan 

(Bengtsson-Tops et al., 2009) då de upplevde detta som ett oprofessionellt beteende, något de 

även kunde känna att de uppvisade när de träffade förövaren (Protheroe et al., 2004), för 

vilken de kunde känna hat, modfälldhet och ilska (Laisser et al., 2009; Van der Wath et al., 

2013).  

Den ojämställdhet de bevittnade kunde leda till att kvinnlig vårdpersonal kände sig 

nedvärderade av män i allmänhet när de mötte en våldsutsatt kvinna (Laisser et al., 2009) och 

att förebygga våld i nära relation är en samhällsfråga (Van Wyk & Van der Wath, 2015). 



19 
 

 
 

” I get a feeling of being degraded by men whenever I find a client has been injured by her 

own husband” (Laisser et al., 2009, s. 70-71) 

Att känna betydelsen av stöd från kollegor 
Studier visade att när vårdpersonal upplevde en känsla av att inte kunna främja förändringar i 

den utsatta kvinnans liv, gjorde att de sökte bekräftelse bland kollegor huruvida de agerat bra 

eller dåligt i ett möte (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; Rice, 2009). En viktig del för att kunna 

bearbeta sina egna reaktioner vid bemötande av den våldsutsatta kvinnan var att utveckla 

användbara verktyg genom handledning (Wendt et al., 2010). 

Vidare beskrivs det att vårdpersonal upplevde det som en lättnad att få stöd från medarbetare 

och kollegor, vilket också medförde ett mer effektivt arbete och en bättre hantering av 

stressen och att bevara sig själva. Detta kunde handla om att sitta och prata om händelserna, 

men även via forum där annan vårdpersonal också kunde bidra med erfarenheter (Bradbury-

Jones & Taylor, 2013; Evanson, 2006; Gomes et al., 2013; Protheroe et al., 2004):  

” It’s only through sharing the experience and talking about it and getting the support of your 

colleagues, then it eases the burden to deal with it” (Bradbury-Jones & Taylor, 2013, s. 300). 

Brist på stöd kunde även handla om en känsla av brist på stöd från samhället i arbetet med den 

våldsutsatta kvinnan på grund av sociokulturella influenser och en känsla av bekymmer 

angående ensamhet i sitt arbete gentemot hälsovårdssystemet (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; 

Laisser et al., 2009). Genom att ha ett bra stöd och ett bra arbetsklimat, där samarbete mellan 

alla professioner fanns, upplevde vårdpersonal att det vägde upp de negativa förhållandena på 

arbetsplatsen.  

Att känna stöd från arbetsgivaren uttryckte vårdpersonal som en viktig del när det kom till att 

rapportera om våld, vilket även medförde möjligheter till en dialog kring övergrepp. De 

uttryckte även att ämnet skulle diskuteras på personalmötena (Finnbogadóttir & Dykes, 2010; 

Gomes et al., 2013; Stenson et al., 2005; Wendt et al., 2010). 

Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonals upplevelser av att möta kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer, vilket resulterade i sex huvudkategorier: att känna maktlöshet, att känna 

brist på kunskap och tid, att känna plikter och skyldigheter, att känna närhet till kvinnan, att känna hat 

och brist på förståelse för situationen, samt att känna betydelsen av stöd från andra.  
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Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur vårdpersonal upplevde en känsla av 

maktlöshet i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Det kunde handla om att de kände att deras 

insats inte kunde hjälpa kvinnan i hennes situation. Michaelsen (2011) beskriver hur 

vårdpersonal agerar på ett visst sätt i mötet med patienter där de inte vet hur situationen ska 

hanteras. Det kan exempelvis handla om att en överviktig patient inte tar till sig information 

om att denne måste gå ner i vikt för att förhindra komplikationer. Vårdpersonal använder sig 

av strategier såsom övertalning och på något sätt skrämma patienten för att få patienten att 

förstå. Vi anser att genom att arbeta utifrån detta sätt har sina för- och nackdelar. Att försöka 

hjälpa den våldsutsatta kvinnan genom att skrämma henne är inte ett bra tillvägagångssätt då 

det istället kan påverka kvinnan negativt. Gutierrez (2005) beskriver hur sjuksköterskor 

upplever en moralisk stress i samband med situationer där ett ställningstagande gällande 

huruvida de ska agera utifrån patientens önskningar eller utifrån det som sjuksköterskorna 

själva anses vara viktigt, som i detta fall, att rapportera gällande eventuellt förekommande 

våld. 

Fortsättningsvis beskriver resultatet att vårdpersonal upplevde en brist gällande utbildning 

rörande våld i nära relationer. En studie menar att våldsutsatta kvinnor upplever det som en 

viktig del i deras vård att vårdpersonal har den kunskap som krävs för att kunna ge en så 

meningsfull vård som möjligt (Chang, Cluss, Ranieri, Hawker, Buranosky, Dado, McNeil & 

Scholle, 2004). Vidare beskriver Berglund och Witkowski (2014, s. 136) hur våld mot 

kvinnor saknas i de flesta grundutbildningarna inom hälso- och sjukvård. Detta är dock ett 

behov för att kunna ha förståelse för hur våldet yttrar sig i form av fysiska och psykiska 

skador, samt kvinnans reaktion. Då det saknas utbildning under grundutbildningen är det 

vårdgivarens ansvar att se till att det finns en utbildning på varje enskild vårdavdelning där 

möten med våldsutsatta kvinnor kan uppstå. Med tanke på att resultatet i denna litteraturstudie 

visar att vårdpersonal upplevde en saknad av utbildning, går det göra en tolkning att detta är 

något som prioriteras bort. 

En undersökning gällande hur media får våld i nära relationer att framstå visar att många 

gånger framstår det som ett bråk där båda parter anklagas för fel, vilket kan leda till en 

förminskning av det verkliga problemet, att kvinnor blir utsatta för återkommande våld. 

Vidare beskrivs det att media uttrycker sig på ett sådant sätt som kan göra att skulden läggs 

hos kvinnan, att hon har gjort något som mannen inte gillar och att detta leder till att han slår 

henne (Dahlgren & Sandell, 2014, s. 284-285). Genom att media får våld i nära relationer att 



21 
 

 
 

framstå på detta sätt, kan det leda till ett förändrat synsätt hos den övriga befolkningen och på 

så sätt minska kunskapen om att detta faktiskt är ett problem, trots att statistiken bekräftar 

motsatsen. Detta kan även göra att attityden förändras gällande detta ämne, att skulden läggs 

på offret, i detta fall, kvinnan. Våld beskrivs även som en familjeangelägenhet, vilket kan 

innebära att befolkningen inte lägger någon större vikt på att det faktiskt skett en misshandel. 

Kan detta vara en anledning till bristande utbildning? Harwell, Casten, Armstrong, Dempsey, 

Coons och Davis (1998) beskriver hur utbildning om våld i nära relationer ger en ökad 

trygghet hos vårdpersonal i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Detta leder till en ökad 

identifiering av våld i nära relationer, då en brist på kunskap ökar osäkerheten i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor som denna litteraturstudie också bekräftar. På grund av den bristande 

utbildning som finns beskriver McGarry och Nairn (2014) att sjuksköterskor upplever det 

lättare att hantera situationer där våld i nära relationer förekommer, genom att ha en 

specialistsjuksköterska inom detta område att tillgå. Det handlar inte bara om att få stöd från 

denna sjuksköterska eller att denne ska ta över dessa ärenden, utan även att erhålla utbildning 

som gör att de själva kan hjälpa den våldsutsatta kvinnan. 

En del av detta resultat beskriver hur vårdpersonal kände en svårighet att förstå hur den 

våldsutsatta kvinnan kunde stanna kvar i den våldsamma relationen. Genom att ha empati för 

en annan människa kan förståelsen, samt respekten för dennes val ökas. Empati är en viktig 

beståndsdel i mötet med en patient. Holmberg och Enander (2010, s. 89-95) menar att alla 

våldsutsatta kvinnors process i steget för att lämna sin förövare är individuella och innebär 

därmed att processen kan variera från kvinna till kvinna. Vi anser att detta innebär att empati 

är ännu viktigare att ha när det kommer till mötet med dessa kvinnor. Behrin, Lundgren och 

Theodoridis (2014) beskriver att sjuksköterskor som har svårt att empatisera med patienter av 

olika anledningar, försöker finna strategier för att lättare kunna frammana empati. Det kan 

handla om bristande empati gentemot patienter med en särskild sjukdom eller patienter som 

upplever en situation på ett speciellt sätt. Sjuksköterskorna ser till att inhämta kunskap om 

patienten och dennes tillstånd och att vid överrapportering vara neutral om kollegorna uttalar 

sig om sina åsikter angående patienten. Detta leder till att de lättare kan skapa sig en egen 

uppfattning. Vidare beskrivs det att sjuksköterskorna försöker sätta sig in i patientens situation 

som att det är de själva, eller en närstående, som är drabbade. På detta sätt är det lättare att 

förstå vad patienten faktiskt går igenom. Tillsammans med detta anser de att bakgrundsfakta 

är viktigt att ta del av, exempelvis varför patienten agerar på ett visst sätt. Blomberg och 

Sahlberg-Blom (2007) skriver att huvudfokus för en vårdande roll är mänsklig kärlek och 
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respekt för alla sortens människor. Något som är viktigt i mötet med patient och dess 

närstående var självkännedom och personlig identitet, där personalen själv kunde uppskatta 

och bedöma sina begränsningar och förmågor. Yrkeserfarenhet, närhet till andra människor 

och mognad ansågs vara viktigt för att kunna lita på sina känslor och därmed bemöta patienter 

på bästa sätt. Även här har kunskap och utbildning en betydande roll. Vi gör tolkningen att 

förekomsten av vårdpersonals oförståelse över den våldsutsatta kvinnans situation och brist på 

kunskap har en koppling, alltså att bristen på kunskap leder till en minskad förståelse 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur vårdpersonal upplevde en svårighet gällande 

plikter och skyldigheter och hur de skulle agera i rapportering av våldet som kvinnan blir 

utsatt för, när kvinnan själv inte ville rapportera. När det kommer till detta område går det att 

diskutera huruvida etiska val ska övervägas. Det finns idag ingen lag som tyder på en 

anmälningsskyldighet av vårdpersonal gällande våldsutsatta kvinnor såvida det inte 

förekommer barn i relationen (Vårdhandboken, u.å). Dock kan vårdpersonal, enligt 

offentlighets- och sekretesslagen, bryta tystnadsplikten om det gäller ett brott som kan 

innebära ett fängelsestraff på minst ett år eller försök till brott som kan innebära ett 

fängelsestraff på minst två år (SFS 2009:400). Även om denna lag finns kan det vara svårt att 

som vårdpersonal gå emot kvinnans egna val, trots vetskapen om våldets omfattning och hur 

det påverkar kvinnan. Berglund och Witkowski (2014, s. 142) beskriver därför att det alltid är 

bäst att motivera kvinnan att anmäla detta själv. Detta kan även förbättra en eventuell 

polisutredning. 

Detta resultat beskriver hur vårdpersonal kände att distansering var en viktig del i arbetet med 

våldsutsatta kvinnor, eftersom det ibland kunde inträffa att vårdpersonal satte sig in i kvinnans 

situation för enkelt. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) beskriver att en av de viktigaste 

sakerna i arbetet är att kunna sätta gränser och därmed kunna gå vidare i arbetet. Det kunde 

handla om att fokusera på andra saker än den jobbiga situationen, detta för att kunna bearbeta 

det svåra. Sandgren, Thulesius, Fridlund och Petersson (2006) beskriver att sjuksköterskor 

som arbetar med palliativ vård utvecklar en förmåga att distansera sig från patientens situation 

genom att skifta mellan arbetslivet och privatlivet. Detta krävs för att inte blir för involverad i 

patientens situation och för att kunna behålla förmågan att kunna fortsätta arbeta på ett 

professionellt sätt, samtidigt som de inte får vara rädda för att bli för privata med patienten. 

Det krävs en balans mellan dessa. Vidare skriver Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) att de 

såg sig själva som ett verktyg för att kunna klara av det dagliga arbetet. Vi tolkar detta som att 
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risken finns att vårdpersonal inte klarar av den påfrestning som arbetet med våldsutsatta 

kvinnor innebär om detta förhållningssätt inte följs. Det handlar om att empatisera istället för 

att sympatisera, alltså att kunna bry sig om en person utan att låta det ta över ens egna känslor. 

Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy och Taylor (2011) beskriver att den våldsutsatta 

kvinnan ser stöd från vårdpersonal som betydelsefullt. Kvinnorna vill ha bekräftelse och 

respons gällande situationen och vad som egentligen händer. Det kan handla om en 

bekräftelse från vårdpersonal om att kvinnan inte har gjort något fel. Vårdpersonal som inte 

dömer kvinnan utifrån hennes val har en positivt reducerande effekt gällande skuldkänslor hos 

kvinnan. På så sätt skapas förtroende och en god relation skapas mellan vårdpersonal och 

kvinnan. Larsdotter (2011, s. 107) menar att det bästa som hälso- och sjukvårdpersonal kan 

göra för att ge den våldsutsatta kvinnan stöd är att tro och lyssna på denne. Bara genom att 

finns där vid den utsattas sida underlättas bearbetningsprocessen och upplösningen av bandet 

med våldsutövaren. Vi anser att genom att skapa en relation tillsammans med den våldsutsatta 

kvinnan kan det öka självsäkerheten hos vårdpersonal att faktiskt kunna hjälpa kvinnan, med 

eller utan kunskap och utbildning. Ett hinder som skulle kunna vara i relationen är att 

vårdpersonal inte har nog med tid för att finnas där för patienten i den utsträckning som 

patienten kanske hade velat ha. Berg och Danielson (2007) skriver att både patienter och 

vårdpersonal upplever att vårdrelation är positiv. Dock upplevde patienterna att de hade velat 

ha mer ärlighet från vårdpersonalens sida. Vi gör tolkningen att detta kan i sin tur leda till att 

patienterna upplever en svårighet att bevara en bra relation till vårdpersonalen. 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver hur vårdpersonal upplevde stöd från kollegor som 

en viktig del i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Ringbäck Weitoft och Rosén (2005) har 

undersökt mortaliteten kring psykisk ohälsa och beskriver att långvarig period av negativa 

känslor så som nervositet och ångest ökar risken för psykiska problem i framtiden. I studien 

av Skärsäter, Dencker, Bergbom, Häggström och Fridlund (2003) beskrivs det att stöd från 

andra människor kan leda till ett ökat förtroende för den egna förmågan att bearbeta saker som 

upplevs påfrestande. Vidare skriver Ljungblad och Näswall (2009) att tillsammans med en 

känsla av tillhörighet, är socialt stöd en viktig faktor för att kunna förebygga negativ stress. 

Att ha någon att prata med vid jobbiga situationer, exempelvis i arbetet, lättar på den inre 

belastningen. Genom att få prata med någon om påfrestningar som drabbat en kan alltså 

minska risken för följdsjukdomar som stress kan medföra. Genom att se vårdpersonal som 

individer går det att diskutera kring Antonovskys (2005, s. 45) begrepp KASAM; känslan av 

sammanhang, som innebär hur en människa hanterar och klarar av livets påfrestningar. 
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KASAM innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ju högre 

KASAM en människa har, desto lättare klarar denna av omständigheter i dennes liv. Genom 

att resultatet visar hur en människa upplever stöd som en viktig del, diskuteras komponenten 

hanterbarhet, som handlar om en människas resurser i att kunna bearbeta händelser. Detta kan 

vara i form av bekanta eller kollegor, men även genom religion. Detta gör att det går att se en 

tydlig koppling mellan att få stöd och att må bättre. 

Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie är baserad på en kvalitativ metod med syftet att beskriva vårdpersonals 

upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. För att säkerställa en 

kvalitativ studies trovärdighet går det att bedöma de fyra begreppen pålitlighet, trovärdighet, 

överförbarhet, samt bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303) 

Holloway och Wheeler (2010, s. 303) beskriver att det första begreppet, pålitlighet, bedöms 

genom att läsaren ska kunna följa processen på ett sådant att sätt att den ska gå att genomföra 

igen, på ett liknande sätt och att fynden i studien är bestående. De olika stegen i studien måste 

därför vara noggranna beskrivna. Författarna till denna studie anser att detta är genomförbart 

utifrån att datainsamling, analysprocess, samt kvalitetsgranskning är gjort på ett pålitligt 

tillvägagångssätt och att dessa står tydligt beskrivna i denna studie.  

När det kommer till begreppet trovärdighet, menar Polit och Beck (2016, s. 559) att det 

handlar om att författarna till en studie ska sträva efter en trovärdighet i resultatet. De data 

som använts i denna studie, har noggrants granskats ett flertal gånger av båda författarna, 

vilket gör att resultatet visar på en högre trovärdighet. De studier som använts i denna 

litteraturstudie var inte skrivna på vårt modersmål vilket kan leda till att källornas information 

inte representeras i sin ursprungliga form i sin svenska översättning. 

Enligt Willman et al. (2011, s. 110) kan studier med låg vetenskaplig kvalitet uteslutas i den 

samlade bedömningen. Detta har inte gjorts då författarna till denna studie anser att det är 

möjligt att hitta resultat som svarade på studiens syfte trots den låga kvaliteten samt att 

majoriteten av studierna ändå kvalificerades som hög kvalitet. En brist i denna studie är att det 

endast använts två databaser till datainsamlingen, men trots detta samlades en tillräcklig 

mängd för att kunna ge svar på syftet. Till detta anser även författarna att sökorden hade 

kunnat breddas och användas tillsammans med de nuvarande sökorden. 
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Begreppet överförbarhet innebär, enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303), att resultatet 

från studien ska kunna identifieras i liknande situationer i verkligheten. Med tanke på att de 

data som använts i denna studie är utifrån olika länder och därmed olika kulturer, kan det göra 

att situationerna och de olika upplevelserna gör att resultatet är mer generaliserbart och 

överförbarheten tilltar bättre i konkreta situationer. 

Bekräftelsebarhet liknar de tidigare begreppen som beskrivits, där det handlar om att kunna 

bevisa slutsatsen som framkommit i studier, genom att så tydligt som möjligt, beskriva hela 

genomförandeprocessen där det i denna studie ingår litteratursökning och analysprocess. 

Denna komponent handlar till skillnad från de andra att utifrån en noggrann beskrivning av 

tillvägagångssättet kunna göra en likadan studie och detta anser vi är genomförbart med tanke 

på den detaljerade beskrivning som gjorts igenom datainsamling och analysprocess 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). 

Slutsats och implikation 
I samhället som råder idag finns en tydlig mansdominerad regim och styrs i huvudsak av män. 

Det förekommer en värdering i vad som är manligt och vad som är kvinnligt, där det manliga 

i många skeden anses vara bättre än det kvinnliga. Genom att detta synsätt existerar görs en 

tydlig särskiljning mellan män och kvinnor. Denna särskiljning har funnits sedan en lång tid 

tillbaka och trots att det går framåt i jämställdhetsfrågan på många håll, är samhället långt 

ifrån jämställt (Johansson-Latham, 2014, s. 27). Genom att kvinnoförtryck förekommer i 

samhället menar Gallagher och Parrott (2011) att den maskulina genusrollen medför att våldet 

mot kvinnor ökar och att det finns ett tydligt samband mellan denna roll och det 

kvinnoförtryck som råder.  

Attityder och värderingar spelar en stor roll i hur en människa ser på andra människor. Björck 

(2010) beskriver hur dessa attityder och fördomar gentemot våldet mot kvinnor oftast beror på 

en bristande kunskap kring ämnet och det faktiska problemet. Vidare beskrivs det att det ofta 

finns en föreställning om vem som blir utsatt för våld och vem som är förövare. Men trots att 

informationen skulle öka kring ämnet krävs det mer arbete med dessa attityder gentemot 

våldsutsatta kvinnor. 

Nordborg (2014, s. 59) beskriver att relationer där våld mot kvinnor förekommer kan 

förövaren, i detta fall mannen, till en början visa ödmjukhet och vara charmig. Övergången till 

det negativa kan vara smygande och börja med en överdriven svartsjuka, där mannen 
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kontrollerar kvinnans vardag och sociala liv genom att alltid vara närvarande. Denna psykiska 

och fysiska kontroll ökar gradvis och kvinnans kontroll över sin egen livssituation minskar.  

För att förstå den våldsutsatta kvinnans situation krävs det en kunskap om varför hon inte 

lämnar den våldsamma relationen utan väljer att stanna kvar trots våldet. Detta kan göras 

genom att förstå begreppet ’traumatiskt band’. Genom att erhålla denna kunskap kan 

skuldbeläggningen gentemot att kvinnan stannar i den våldsamma relationen minskas då det 

handlar om mer än att bara lämna. Holmberg och Enander (2010, s. 56-58) beskriver att den 

huvudsakliga orsaken till det traumatiska bandet är mannens växlande mellan att vara över- 

och underordnad. Överordnad kan innebära en kontroll över kvinnan, både fysiskt och 

psykiskt, där det fysiska kan vara i form av slag och det psykiska i form av en slags 

hjärntvättning. Genom att mannens överordnadhet inte är ständigt pågående skapar kvinnan 

en känslomässig bindning till mannen genom att han ibland är underordnad och visar 

medkänsla och kärlek. Denna traumatiska bindning är stark och svår att ta sig ur och är därför 

en mycket viktig del att känna till i arbetet med den våldsutsatta kvinnan. Om det traumatiska 

bandet inte går att förstå som utomstående medför det i slutändan att skulden läggs hos den 

våldsutsatta kvinnan genom att hon inte lämnar relationen. 

Utifrån denna litteraturstudies resultat samt diskussion, går det att se ett tydligt samband 

mellan oförståelse och en bristande kunskap kring ämnet våld i nära relationer. Det kan 

handla om att utveckla utbildningen redan under grundutbildningen, men kontentan är att 

utbildning behöver förbättras inom alla verksamheter där våldsutsatta kvinnor förekommer. 

McGarry et al., (2014) beskriver att sjuksköterskor upplever en trygghet vid existensen av en 

specialistsjuksköterska med kunskap om våld i nära relationer. En specialistsjuksköterska 

inom detta område skulle öka chansen för bättre kunskap och stöd för vårdpersonal.  

Trots att det skapar trygghet att ha en specialistsjuksköterska, krävs det fortfarande en ökad 

kunskap kring detta ämne då detta är ett samhällsproblem. Som tidigare skrivet krävs en 

förändring i attityder från ett samhällsperspektiv och att detta i slutändan skulle göra en mer 

omfattande förändring, men för att förbättra för den våldsutsatta kvinnan i sjukvården krävs 

det en ökad utbildning. Genom att öka kunskapen kring riskbedömningar och hur dessa ska 

genomföras, samt tecken och symtom som är utmärkande hos en våldsutsatt kvinna, kan 

vårdpersonal lättare identifiera våld i ett tidigt skede, vilket i sin tur kan leda till att kvinnan 

får hjälp innan det gått för långt. Det gäller även att inför rutiner som gör att dessa 

riskbedömningar inte faller i glömska. För att kunna förbättra utbildningen gäller det att lyfta 
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frågor om vad som behövs göras i verksamheten samt hur vårdpersonal ska kunna samverka 

tillsammans, vilket i slutändan ökar trygghet och hjälp till den våldsutsatta kvinnan. Detta på 

grund av att en ökad kunskap och självsäkerhet hos vårdpersonal gör att bemötande förbättras 

genom respekt och förståelse. 

De två komponenterna att förstå den våldsutsatta kvinnans upplevelser och vårdpersonals 

upplevelser är tillsammans en viktig grund för att kunna förbättra vården för den våldsutsatta 

kvinnan. Förslag till vidare forskning kan vara att ta reda på vad det är som skapar dessa 

attityder som förekommer och hur dessa kan motverkas, exempelvis hur vårdpersonals 

attityder ser ut gentemot våldsutsatta kvinnor.
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