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Att identifiera det som sker bakom stängda dörrar. Vad hindrar 

sjukvårdspersonal från att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära 

relation? En litteraturstudie 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och kränker kvinnans 

mänskliga rättigheter. I tidigare studier har kvinnor utsatta för våld i nära relation 

beskrivit svårigheter i att söka vård vilket kan ge allvarliga hälsokonsekvenser. Hälso- 

och sjukvården har därmed ett viktigt ansvar i att identifiera dessa kvinnor för att 

kunna erbjuda dem en god vård.  

 

Syfte: Att beskriva hinder för sjukvårdspersonal att identifiera kvinnor som utsätts 

för våld i nära relation. 

 

Metod: En litteraturstudie där åtta kvantitativa artiklar granskats, analyserats och 

sedan sammanställts. 

 

Resultat: Åtta hinder identifierades och sammanställdes i två huvudområden som 

innefattar: organisatoriska och personliga hinder. Resultat visade att brist på kunskap, 

brist på kliniska riktlinjer och bristande språkförståelse var associerat med en lägre 

screeningfrekvens. 

 

Konklusion: De rapporterade hindren för att screena kan leda till att kvinnor 

utsatta för våld i nära relation inte identifieras vilket utgör ett hot för deras hälsa. 

Hälso- och sjukvården skulle genom utbildning och förebyggande åtgärder kunna 

motverka att dessa hinder uppstår och därmed främja kvinnors hälsa. 

 

Nyckelord: Våld i nära relation, sjukvårdspersonal, hinder, identifiering, 

sjuksköterskor. 

 

 

 

 



 

 
 

To identify what happens behind closed doors. What impedes healthcare 

professionals from identifying women exposed to intimate partner 

violence? A literature review  

 

Abstract 

Background: Intimate partner violence is a global health problem and is a violation 

against the women’s human rights. In previous studies women exposed to intimate 

partner violence described difficulties in seeking health care which can implicate the 

women’s health badly. The health care services have a great responsibility in the 

identification of women exposed to intimate partner violence so they can provide 

them with good care.  

 

Aim: To describe barriers for healthcare professionals in identification of women 

exposed to intimate partner violence. 

 

Method: A literature study of eight quantitative scientific articles that were reviewed 

analyzed and compiled.  

 

Result: Eight barriers were identified and compiled in two main areas that include: 

organizational and personal barriers. Associations were found between a lower 

screening rate and the barriers lack of knowledge, lack of clinical guidelines and lack 

of language comprehension.  

 

Conclusion: The reported barriers to screen for intimate partner violence can lead 

to fewer identified women exposed for intimate partner violence which constitute a 

threat to their health. The health services could prevent these barriers and 

consequently support these women's health with education and preventive measures. 

 

Keywords: Intimate partner violence, health care professionals, barriers, 

identification, nurse.  
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Bakgrund 

Enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet definieras våld i nära relation som 

fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av en nuvarande partner, före detta partner eller av 

en person som den utsatta har en nära personlig relation till (Centers for Disease 

Control and Prevention [CDC], 2015). Världshälsoorganisationen beskriver även att 

våld mot kvinnor, framförallt i nära relation, är en kränkning mot kvinnors 

mänskliga rättigheter och ett stort folkhälsoproblem. Global statistik visar att ca 30% 

av alla kvinnor någon gång har upplevt fysiskt eller sexuellt våld i nära relation 

(World Health Organisation [WHO], 2016). En kartläggning som gjordes av 

brottsförebyggande rådet år 2012 över brott i nära relation där man jämfört män och 

kvinnor i åldrarna 16-79 år visade att det inom Sveriges befolkning var mer vanligt att 

kvinnor utsatts för våld av sin partner upprepade gånger och att de oftare utsattes för 

grov misshandel av sin partner som lett till behov av sjukvård (Brottsförebyggande 

rådet [Brå], 2014). Den totala mängden anmälda misshandelsbrott mot kvinnor 18 år 

eller äldre uppgick till 29 000 brott under 2015, av dessa avsåg 18 300 

misshandelsbrott av bekant vilket visar på en ökning med 2% jämfört med 2014 (Brå, 

2015). Statistik visar även att anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökat med 12% 

sedan år 2008 (ibid.).  

  

Resultat ur en studie visar att anmälan av våld i nära relation är mindre vanligt då 

gärningsmannen är en närstående (Felson et al., 2002) och resultat visar att vanliga 

skäl till detta beror på att de vill skydda gärningsmannen, är rädd för vilka 

konsekvenser en anmälan kan ge samt att de vill tysta ned det som hänt (Davies et al., 

2007). Resultat visar att sannolikheten för att anmäla psykiskt våld i nära relation 

minskar för både kvinnor och män vid låg utbildningsnivå (Nybergh et al., 2013). Ett 

flertal riskfaktorer har identifierats som visat sig vara associerat med en ökad risk för 

kvinnor i vuxen ålder att utsättas för våld i nära relation. Exempel på sådana faktorer 

är att ha bevittnat våld i hemmet under sin uppväxt (Bensley et al., 2003; Gómez & 

Speizer, 2009; Ishida et al., 2010; Nybergh et al., 2013), låg till måttlig tillgång av 

socialt stöd (Nybergh et al., 2013; Umubyeyi et al., 2014) och låg inkomst (Bonomi et 

al., 2006; Oyunbileg et al., 2009).  
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Att söka vård 

Resultat ur en studie visar att många kvinnor utsatta för våld i nära relation inte 

visste var de skulle vända sig för att få hjälp (Kramer et al., 2004). En annan studies 

resultat visar även att kvinnor som uppsökt vård beskriver svårigheter i att bekänna 

för sjukvårdspersonal att de blivit utsatta för våld i nära relation och att detta 

berodde på att de skämdes eller var rädda för att ta upp problemet (Bacchus et al., 

2003). Några av kvinnorna uttryckte också reservationer mot att avslöja att de blivit 

utsatta för våld i nära relation för manlig sjukvårdspersonal (ibid.). I en annan 

studies resultat beskriver kvinnor svårigheter till att samla mod för att ta första steget 

och att boka en tid för att berätta om våldet, att det finns en stark rädsla för att inte 

bli trodd och att de som sökt sjukvård upplever en brist på information om vilken typ 

av hjälp man har rätt att få (Larsen et al., 2014). Dessa hinder gör att kvinnorna mer 

ofta avstår från att söka sjukvård (ibid.) Att inte söka vård kan leda till allvarliga 

följder då resultat visar att de kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation har en 

signifikant högre risk att drabbas av både psykiska, muskulära och könsrelaterade 

sjukdomar jämfört med de kvinnor som inte blivit utsatta (Bonomi et al., 2009). 

 

Våldets konsekvenser 

Våld mot kvinnor förorsakar stort lidande och kan komma att drabba hela hennes 

livssituation och barn som finns i familjen negativt. Resultat från en studie visar att 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation upplever både fysisk, psykisk och 

social ohälsa (Larsen et al., 2014) och de skattar ett signifikant lägre hälsotillstånd än 

de som inte blivit utsatta för våld (Kramer et al., 2004). Resultat visar att många av 

de kvinnor som under sin livstid blivit utsatta för våld i nära relation, i olika 

omfattning lider av depression, huvudvärk, drogmissbruk och självmordstankar 

(ibid.). Resultat visar också att självmordstankar ökar avsevärt vid all typ av 

pågående våld i nära relation och tidigare sexuella övergrepp (Ishida et al., 2010). 

Studiers resultat visar att både direkt och bevittnat familjevåld är relaterat till en 

högre självrapporterad aggression hos barn och ungdomar (Maxwell et al., 2003) och 

att barn som exponerats för våld hade ett mer frekvent självskadebeteende samt 

regelbrytande beteende (Olaya et al., 2010). Ytterligare en studie visar även att risken 

för spädbarnsdöd eller död före 5 års ålder var 6 gånger större om modern blivit 

utsatt för både fysiskt och sexuellt våld av en nuvarande eller före detta partner 
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någon gång under sin livstid (Persson et al., 2003). Att utsättas för våld kan även få 

svåra sociala konsekvenser som arbetslöshet, isolering, svårigheter med 

bostadssituation och ekonomiska problem (Socialstyrelsen, 2016). Förutom det 

mänskliga lidandet för kvinnan som utsätts för våld i nära relation får våldet även 

samhällsekonomiska konsekvenser (ibid.). Resultat ur en analys som Socialstyrelsen 

genomförde i Sverige år 2006 visar att kostnaderna för våld i nära relation skattades 

till 3 miljarder kronor per år för samhället (Socialstyrelsen, 2006). Dessa allvarliga 

konsekvenser indikerar att kunskap om vad våld orsakar och en tidig identifiering av 

våldsutsatta kvinnor är av stor vikt för att kunna erbjuda adekvat vård och för att 

förhindra ytterligare våldsutsatthet. 

 

Screening och hinder 

Enligt socialstyrelsen är syftet med screening av kvinnor utsatta för våld i nära 

relation att identifiera kvinnorna så att hälso- och sjukvården ska kunna erbjuda dem 

adekvat behandling (Socialstyrelsen, 2002). Genom screening av våld i nära relation 

mot kvinnor bekräftar hälso- och sjukvården att det förekommer och markerar att det 

inte är accepterat, vilket kan bidra till att sjukvårdspersonal lättare kan bemöta 

problematiken samt att det kan underlätta för kvinnor att söka hjälp (ibid.). I två 

kvalitativa studier beskriver sjuksköterskor att det finns hinder som försvårar 

identifieringen av våldsutsatta kvinnor och att det kan bero på faktorer som brist på 

utbildning för screening av våld i nära relation (Mauri et al., 2015) och tidsbrist 

(Kopčavar Guček et al., 2016). Resultat visar även på hinder som innebär svårigheter 

för att ha ett enskilt samtal med kvinnan för att fråga om hon blivit utsatt för våld, 

vilket kan vara faktorer som brist på avskildhet samt att kvinnans partner stannar 

kvar vid samtalet (Leppäkoski et al., 2010). En studies resultat visar även att 

sjukvårdspersonalens förhållningssätt, engagemang och bemötande påverkar 

kvinnors villighet att avslöja om de blivit utsatta för misshandel (Bacchus et al., 

2003). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar  

Det politiska målet för vården i Sverige är enligt modellen för omvårdnad att vården 

ska vara av god kvalitet, lättillgänglig samt tillgodose patientens behov av kontinuitet, 

trygghet och säkerhet (Institutionen för omvårdnad, 2015). En grundläggande 

förutsättning för att identifiera och hjälpa personer i svåra situationer är att vilja se, 
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vilja veta och våga fråga (Socialstyrelsen, 2016). Då det är vanligt att våldet 

normaliseras i relationen kopplar inte alltid kvinnan symtomen till den 

grundläggande orsaken. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal besitter kunskap 

om våld i nära relation för de ska kunna se symptomen och således kunna ställa 

frågan. Ansvaret för att utarbeta rutiner för verksamheten som behövs för när och 

hur frågan ska ställas ligger hos vårdgivaren (ibid.). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

ska även vårdgivaren se till att sjukvårdspersonalen, vid misstanke om att patienten 

utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående, frågar den vuxne i enrum om 

orsaken till symtomen eller tecknen (SOSFS 2014:4). Sjukvårdspersonalen har även 

en skyldighet att ta reda på om det finns barn i familjen och om så finns, göra en 

anmälan till socialtjänsten, informera om möjligheten till vård från hälso- och 

sjukvården, stöd och hjälp från socialtjänsten samt beakta vilka behov den vuxne kan 

ha av vård (ibid.). Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar och en viktig roll i att 

identifiera kvinnor utsatta för våld och en reflektion är att detta ställer höga krav på 

att både verksamheten och sjukvårdspersonal besitter rätt kunskaper samt ges 

förutsättningar för att aktivt kunna identifiera dessa kvinnor (jfr. Socialstyrelsen, 

2016). 

 

Sjuksköterskans ansvar   

De fyra grundläggande ansvarsområdena för sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnaden ska även bygga på 

respekt för de mänskliga rättigheterna (jfr. Svensk sjuksköterskeförening, 2014; 

Institutionen för omvårdnad, 2015). Sjuksköterskan ska aktivt arbeta för att 

identifiera och förebygga hälsorisker, motivera till förändrade levnadsvanor samt 

stödja både patienter och närstående (Willman, 2014, s. 49). Wiklund Gustin och 

Lindwall beskriver, genom att hänvisa till ett arbete av Orlando (1961), att tonvikten 

vid omvårdnadsarbetet ligger på relationen mellan patienten och sjuksköterskan då 

den är avgörande för vårdprocessens utveckling (2012, s. 38). En värdefull 

vårdrelation bygger på förtroende, respekt och ömsesidighet och kombineras med 

den personliga och allmänna etiken (Tarlier, 2004). Då tidigare studier visat att 

kvinnor som utsätts för våld i nära relation har en ökad risk att drabbas av ohälsa 

förefaller det viktigt att belysa sjuksköterskans ansvar i att identifiera kvinnor utsatta 

för våld i nära relation då det kan främja hälsa.  
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Motiv för studien  

Av studierna ovan framgår det att kvinnor utsatta för våld i nära relation har en 

sämre hälsa än de som inte upplevt våld och att våld i nära relation påverkar hela 

familjesituationen negativt. Det framgår även att det är ett stort folkhälsoproblem 

samt att det kan innebära negativa konsekvenser både socialt och 

samhällsekonomiskt. Med tanke på att screening av våldsutsatta kvinnor kan bidra 

till en högre grad av identifikation, som i sin tur skulle kunna minska utsattheten för 

fortsatt våld och förbättra hälsan, förefaller det viktigt att öka kunskapen hos 

sjukvårdspersonal om våld i nära relation samt vilka konsekvenser det kan ge för de 

våldsutsatta. Sjukvårdspersonal besitter en viktig roll i identifieringen av kvinnor 

som utsätts för våld i nära relation och det är därför viktigt att uppmärksamma de 

hinder som kan påverka eller hindra att screening utförs.  

 

Syfte 

Att beskriva hinder för sjukvårdspersonal att identifiera kvinnor som utsätts för våld i 

nära relation. 

Definitioner 

Våld i nära relation: 

 

 

Sjukvårdspersonal: 

 

 

 

Screening och 

identifiering:  

 

 

 

Barriärer och hinder: 

 

I denna litteraturstudie används begreppet våld i nära 

relation enligt CDC:s definition (se ovan). 

 

I litteraturstudien avser sjukvårdspersonal 

undersköterskor, läkare, sjuksköterskor samt 

specialistutbildade sjuksköterskor. 

 

I litteraturstudien kommer begreppen screening och 

identifiering av kvinnor utsatta för våld i nära relation 

användas synonymt. Anledningen till att bägge begreppen 

används är för att underlätta läsningen av resultat texten.   

 

I litteraturstudien kommer begreppen barriärer och 

hinder att användas synonymt med anledning till att 

underlätta läsningen.  
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Metod 

För att besvara syftet med studien genomfördes en kvantitativ litteraturstudie. Detta 

med tanke på att litteraturstudiens syfte avsåg att beskriva olika hinder till 

identifiering av våldsutsatta kvinnor i nära relation. En litteraturstudie syftar till en 

systematisk sammanfattning av befintlig forskning och kan bidra till nya 

forskningsfrågor, tydliggöra behovet av ny forskning samt föreslå lämpliga metoder 

för fortsatt forskning (Polit & Beck, 2009, ss. 170-171). En kvantitativ ansats inriktar 

sig på att förutsäga, förklara och se samband och tonvikten ligger vid att erhållen 

kunskap ska vara allmängiltig och undersökningarna ska vara möjliga att upprepas av 

andra forskare (Forsberg & Wengström, 2016, s. 35, 43). 

 

Sökmetoder 

Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Både PubMed 

och CINAHL innehåller tidskrifter inom både omvårdnad och medicin och de 

uppdateras kontinuerligt (Willman et al., 2016, ss. 80-81). PsycINFO innehåller 

material om både psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2012, s. 98). Dessa 

databaser ansågs därför som lämpliga vid insamlingen av artiklar. För att erhålla 

studier som svarar an på den aktuella frågeställningen bör sökningen efter dessa ske i 

minst två databaser för att sökningen ska bedömas vara tillräcklig (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). 

 

För att erhålla de korrekta sökorden undersöktes orden och dess definition i 

respektive databas thesaurus. Därefter gjordes en fritextsökning i databaserna med 

sökorden: intimate partner violence och domestic violence. Sökorden användes för 

att se om de var relevanta för studiens syfte och vilket antal träffar de gav. Vid en 

fritextsökning i databaserna inkluderas alla referenser som innehåller sökordet även 

om det inte är av betydelse för den aktuella sökningen (Willman et al., 2016, s. 75). 

Sökningarna resulterade i ett stort antal träffar och för att göra sökningen mer 

specifik kombinerades de ursprungliga sökorden med den booleska termen AND och 

sökorden: identify, nurse*, screening och barrier*. De booleska termerna används 

för att ringa in relevant litteratur samtidigt som sökningen avgränsas till ett visst 

område (Willman et al., 2016, ss. 72-73). Ur ett antal artiklar där resultaten svarade 

på studiens syfte granskades även de olika nyckelorden med avsikt att hitta fler 
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sökord som var av betydelse för sökning av relevanta artiklar. Nyckelord är skapade 

för att underlätta sökningen och undvika icke relevanta referenser (Willman et al., 

2016, s. 69).  

 

Urval 

För att säkerställa artiklarnas tillförlitlighet och för att erhålla aktuell forskning 

gjordes en avgränsning i sökningarna med: peer-reviewed, nursing, english 

language och publication year 2006-2016. I databaser där avgränsningen peer-

reviewed inte gick att välja säkerställdes detta i databasen Ulrichsweb. Även att 

artiklarna följt IMRAD-modellen kontrollerades. Sökningarna begränsades med 

alternativet english language med motiveringen att detta språk behärskas av båda 

författarna till denna litteraturstudie. Denna avgränsning av språk är i enlighet med 

SBU:s riktlinjer en förutsättning för att generera vetenskapliga artiklar författade på 

ett språk som granskaren bemästrar (SBU, 2014). De inklusionskriterier som valdes 

för att besvara syftet var empiriska studier med kvantitativ ansats, att deltagarna i 

studien var sjukvårdspersonal samt att studien fastställt hinder som var av betydelse 

för identifiering av våldsutsatta kvinnor. All sjukvårdspersonal oavsett ålder, kön, 

etnicitet och yrkeserfarenhet inkluderades. För att säkerställa aktuell forskning 

exkluderades till en början artiklar publicerade före år 2006, vilket sedan ändrades 

till år 2000 vid en ny sökning för att erhålla fler artiklar inom det valda området. Inga 

avgränsningar gällande land gjordes eftersom våld i nära relation förekommer över 

hela världen. Sökresultaten redovisas i en tabell (Bilaga 1). 

 

Sökresultaten gav ofta mindre än 50 träffar och en urvalsprocess påbörjades. Ett 

första urval gjordes genom att; Urval 1/*: Utifrån artiklarnas titlar bedömdes vilka 

som svarade till litteraturstudiens syfte. Urval 2/**: Abstrakten i de utvalda 

artiklarna lästes igenom. Urval 3/***: De artiklar med abstrakt som stämde överens 

med vårt studiesyfte lästes igenom i fulltext. Urval 4/****: De artiklar som efter 

kvalitetsgranskning valts ut till resultatet. Totalt valdes åtta artiklar ut till 

kvalitetsgranskningen som gjordes med stöd av Sörensen och Olssons 

bedömningsmall (2011, s. 285) för att säkerställa artiklarnas vetenskaplighet och 

trovärdighet (Bilaga 2). En kvalitetsgranskning av varje enskild artikel utfördes av 

respektive författare för att därefter tillsammans jämföra och fastställa en slutlig 

kvalitetsgrad för vardera artikel (jfr. Willman et al., 2016, s. 91). Artiklarna som 
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valdes ut efter kvalitetsgranskning presenteras i en översiktstabell (Bilaga 3). Endast 

studier med kvantitativ ansats och som bedömdes vara av medel- eller hög kvalitet 

inkluderades till denna litteraturstudie.  

 

Analys 

De totalt åtta valda artiklarna lästes igenom flera gånger innan en sammanfattning av 

varje artikel gjordes, vilket är en förutsättning för att helheten ska förstås och kan 

vara en slags validering för att öka säkerheten för att allt som är av betydelse 

uppfattas och dokumenteras (jfr. Friberg, 2012, s. 140). Därefter gjordes en 

översiktstabell (Bilaga 3) för att få en överskådlighet över artiklarnas syften, 

tillvägagångssätt och resultat. En av artiklarna innehöll både kvantitativ och 

kvalitativ ansats men inkluderades då de kvantitativa resultaten gick att urskilja och 

stämde överens med litteraturstudiens syfte. Slutligen sammanställdes alla resultat 

till text och siffror och en tabell över resultat områdena (Tabell 1) utformades för att 

ge läsaren en mer överskådlig blick på resultatet.  

   

Forskningsetik 

Forskningsetik ska bygga på respekt och bidra till att skydda de personer som 

medverkar i studier (Kjellström, 2012, s. 70). Den finns för att värna om alla 

livsformer och försvara människors grundläggande värde och rättigheter. En viktig 

aspekt inom forskningsetik är att värna om människors frihet och självbestämmande 

(ibid.). Enligt lag får forskning av människor endast utföras om hen givit samtycke till 

den forskning som avser hen och samtycket gäller endast om information om 

forskningen givits innan beslut om medverkan och det får när som helst dras tillbaka 

med omedelbar verkan (SFS 2003:460). Forskningen får endast godkännas om de 

tänkbara riskerna för individens säkerhet, hälsa och personliga integritet vägs upp av 

dess vetenskapliga värde. Alla försiktighetsåtgärder skall vidtas för att skydda 

deltagarnas integritet och för att de personuppgifter som hanteras ej vara möjliga att 

identifieras av utomstående (Helsingforsdeklarationen, 2013). Vid forskningsetik kan 

göra-gott-principen förklara reglerna: avväga forskningens nytta mot studien 

deltagarnas risker, bruka den minst riskabla av möjliga metoder, skydda deltagarnas 

konfidentialitet samt kontinuerligt bevaka så att risken för att skada deltagarna inte 

stiger (Kjellström, 2012, s. 73). För denna litteraturstudie söktes inte något etiskt 
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godkännande då de redan publicerade artiklar som inkluderades skulle vara etiskt 

granskade eller påvisat ett etiskt övervägande. I de artiklar som i sin text saknade 

etiskt tillstånd eller ej beskrivit ett etiskt övervägande kontrollerades tidskriftens krav 

på etiskt godkännande (jfr. Henricson 2012, ss. 492-493). 

 

Resultat 

Denna litteraturstudie syftade till att beskriva hinder som sjukvårdspersonal möter 

vid identifiering av våldsutsatta kvinnor. Resultatet presenteras i två huvudområden 

samt åtta olika hinder som framkommit genom kartläggningen (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultatområden 

Huvudområden Hinder 

Organisatoriska hinder Tidsbrist 

Brist på riktlinjer 

Brist på resurser 

Brist på utbildning och kunskap  

Personliga hinder  Obekvämhet i olika situationer och egen osäkerhet som 

hinder 

Personliga karaktäristiska som hinder 

Rädsla för att förolämpa  

Språk 

 

Organisatoriska hinder  

Tidsbrist 

Resultat från fyra av åtta studier visade att tidsbrist är ett hinder för identifiering av 

våld i nära relation (Alotaby et al., 2013; Furniss et al., 2007; Ortiz & Ford, 2007; 

Sundborg et al., 2012). I två av studierna rapporterade 59 respektive 83,8% av 

sjukvårdspersonalen tidsbrist som ett hinder för att identifiera kvinnor utsatta för 

våld i nära relation (Alotaby, 2013; Ortiz & Ford. 2005). Resultat har även visat att 

55,1% (n=212) av sjukvårdspersonal rapporterade brist på tid för att fråga om våld i 

nära relation som ett hinder (Furniss et al., 2007). Även i en annan studie där 10 % 
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(n=18) av sjukvårdspersonalen rapporterat att de ibland eller aldrig frågade om våld i 

nära relation så rapporterade även samtliga att de inte hade tid att fråga om våld i 

nära relation (Sundborg et al., 2012). 

 

Brist på riktlinjer  

Av de åtta inkluderade studierna visade tre studier att brist på riktlinjer var ett hinder 

för att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation (Guillery et al., 2012; Ortiz & 

Ford, 2005; Tower, 2006). I en av studierna rapporterade 61% (n=45) av 

sjukvårdspersonalen att brist på kliniska riktlinjer var ett hinder för identifiering av 

våld i nära relation (Ortiz & Ford, 2005). Resultat från en studie pekar även mot att 

det kan finnas ett positivt samband mellan tillgång på riktlinjer och screening av 

våldsutsatta kvinnor. I studien rapporterade 28,5 % (n=109) av sjukvårdspersonalen 

att deras arbetsplats hade riktlinjer för screening och 66,8 % (n=255) rapporterade 

att de hade en checklista för att identifiera våld i nära relation. Denna 

sjukvårdspersonal screenade fler (p= 0.000) och hade under det senaste året 

identifierat fler våldsutsatta kvinnor (p= 0.000) jämfört med sjukvårdspersonal som 

uppgav att de saknade riktlinjer och checklistor eller var säkra på var de fanns 

(Tower, 2006). Resultat har också visat att brist på kliniska riktlinjer och 

screeningverktyg har ett signifikant negativt samband med identifiering av fysiskt 

våld (r= -0.269, p <0.05) och emotionellt våld (r= -0.222, p <0.05), men inget 

signifikant samband med identifieringen av sexuella övergrepp (r= -0.183) (Guillery 

et al., 2012). 

 

Brist på resurser 

Fyra av de åtta studierna visade att sjukvårdspersonal skattar olika typer av 

resursbrister som hinder för att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation 

(Alotaby et al., 2013; Elliot et al., 2002; Furniss et al., 2007; Ortiz & Ford, 2005). I en 

av studierna rapporterade 91,7% (n=353) av sjukvårdspersonalen att inte kunna fråga 

patienten i enrum som ett hinder för identifiering av våld i nära relation (Furniss et 

al., 2007). Resultat ur en annan studie visade att 45% (n=484) av 

sjukvårdspersonalen rapporterade otillräckliga resurser för att hjälpa de identifierade 

våldsutsatta kvinnorna som ett hinder (Elliott et al., 2002). I en studie rapporterade 

57% (n=42) av sjukvårdspersonalen brist på personalstöd som ett hinder för att 
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identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. Resultatet visade även att 38% 

(n=28) av sjukvårdspersonalen rapporterade otillräckliga resurser för att remittera 

patienten vidare som ett hinder för identifieringen (Ortiz & Ford, 2005). Även 

personalbrist har rapporterats (74,8%, n=274) vara ett hinder för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relation (Alotaby et al., 2013). 

 

Brist på utbildning och kunskap  

Resultat från tre studier visar att brist på utbildning är ett hinder för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relation (Alotaby et al., 2013; Chamberlain & Perham-

Hester, 2002; Ortiz & Ford, 2005) och en studie visade att brist på kunskap var ett 

hinder (Guillery et al., 2012). I två av studierna rapporterade 72 respektive 83,3% 

(n=358) att brist på utbildning för screening av våld i nära relation var ett hinder för 

identifieringen (Alotaby et al., 2013; Ortiz & Ford, 2005). I en av studierna 

rapporterade även 74% (n=271) av sjukvårdspersonalen att otillräcklig utbildning och 

var ett hinder för identifieringen (Alotaby et al., 2013). Resultat har visat att 

sjukvårdspersonal som erhållit utbildning om våld i nära relation under de senaste 2 

åren var mer benägna att screena vid årliga hälsoundersökningar (p =0.02) och när 

en patient uppvisar en skada (p <0.01) jämfört med de som inte rapporterat någon 

nylig utbildning (Chamberlain & Perham-Hester, 2002). I en annan studie 

rapporterade 37,6% (n=36) av sjukvårdspersonalen att brist på kunskap var det 

största hindret för identifiering av våld i nära relation och brist på kunskap hade ett 

signifikant negativt samband med screening av fysiskt våld (r= -0.271,  p <0.05), 

sexuellt våld (r= -0.260, p <0.01) och emotionellt våld (r= -0.287, p <0.01) (Guillery 

et al., 2012). 

 

Personliga hinder 

Obekvämhet i olika situationer och egen osäkerhet som hinder 

Tre av studiernas resultat visade att obekvämhet i olika situationer var ett hinder för 

att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation (Furniss et al., 2007; Ortiz & 

Ford, 2005; Sundborg et al., 2012), en studie visade att sannolikheten för screening 

är högre om sjukvårdspersonalen är bekväma (p <0.05) (Chamberlain & Perham-

Hester, 2002) och två studier visade att osäkerhet för att ställa frågan om våld i nära 

relation var ett hinder (Furniss et al., 2007; Sundborg et al., 2012). Resultat ur en av 
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studierna visade att 49% (n=36) av sjukvårdspersonalen rapporterade obekvämhet 

vid att bedöma fara, 38% (n=28) rapporterade obekvämhet i att utbilda patienter och 

11% (n=8) rapporterade obekvämhet i att screena som hinder för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relation (Ortiz & Ford, 2005). I en studie rapporterade 

4% (n=8) av sjukvårdspersonalen att de ibland eller aldrig frågar om våld i nära 

relation och dessa rapporterade även att de kände sig obekväma vid att fråga om våld 

i nära relation (Sundborg et al., 2012). I en annan studie rapporterade 20,2% (n=78) 

av sjukvårdspersonalen att de inte var bekväma med att fråga patienter om våld i 

nära relation och resultatet visade att känslan av att vara bekväm i att fråga var 

signifikant högre hos de som själva blivit frågade om våld i nära relation, jämfört med 

de som inte blivit frågade (p= 0.03). Resultatet visade även ett positivt samband 

mellan år av yrkeserfarenhet och sjuksköterskors känsla av bekvämlighet (r= 0.15, p= 

0.004) (Furniss et al., 2007). Resultat ur en annan studie visade att sannolikheten för 

att screena patienter vid ett första besök (p= 0.045) samt vid årliga 

hälsoundersökningar (p= 0.006) var signifikant högre då sjukvårdspersonalen kände 

sig bekväm att fråga jämfört med de som rapporterade att de var obekväma 

(Chamberlain & Perham-Hester, 2002). I en annan studie rapporterade 56,4% 

(n=217) av sjukvårdspersonalen att de inte var säker på vad de skulle göra om 

patienten sa ‘ja’ som ett hinder för identifiering av våld i nära relation (Furniss et al., 

2007). I den andra studien uppgav 11% (n=19) av sjukvårdspersonalen som 

rapporterat att de ibland eller aldrig frågade patienter om våld i nära relation att de 

inte visste vad de skulle göra med svaret och 32% (n=57) att de var svårt att veta hur 

man skulle fråga (Sundborg et al., 2012). Resultatet visar även att sjukvårdspersonal 

var mer benägna att fråga om våld i nära relation om de kände sig tillräckligt 

förberedda (OR= 6.30, p= 0.002) (Sundborg et al., 2012).  

 

Personliga karakteristiska som hinder  

Två studier visar på samband mellan personliga karakteristiska och identifiering av 

kvinnor utsatta för våld i nära relation (Chamberlain & Perham-Hester, 2002; Tower, 

2006). Resultat från en studie visade att det var en signifikant större andel kvinnlig 

sjukvårdspersonal (11 %, n=9) som rapporterade att de ofta eller alltid screenade 

patienter vid första besöket, jämfört med andelen manlig sjukvårdspersonal (4 %, 

n=8) (p= 0.022) (Chamberlain & Perham-Hester, 2002). Resultat har också visat att 

kvinnlig sjukvårdspersonal har en högre screening frekvens än manlig 
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sjukvårdspersonal (p= 0.000) (Tower, 2006). Resultat ur en studie visade även att 

sjukvårdspersonal som screenade patienter ofta eller alltid var yngre (p= 0.002) och 

hade färre år inom yrket (p= 0.001) jämfört med sjukvårdspersonal som hade lägre 

frekvens av screening (Chamberlain & Perham-Hester, 2002). Resultat har även visat 

på ett signifikant positivt samband mellan den personliga egenskapen att skylla på 

den våldsutsatta kvinnan och frekvensen att fråga patienter om våld i nära relation 

(r= 0.319, p <0.01) (Tower, 2006). 

 

Rädsla att förolämpa 

Tre av studierna visade att rädsla för att förolämpa kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation var ett hinder (Elliot et al., 2002; Sundborg et al., 2012; Tower, 2006). I en 

studie uppgav 13% (n=23) av sjukvårdspersonalen att de ibland eller aldrig frågade 

om våld i nära relation och samtliga rapporterade även att de oroade sig över att 

kränka kvinnans integritet (Sundborg et al., 2012). Resultat har också visat att 

sjukvårdspersonal som inte exponerats för våld i nära relation under sin utbildning 

rapporterade att de upplevde en större rädsla för att förolämpa kvinnorna, jämfört 

med de som exponerats för det i sin utbildning (p= 0.001). Resultatet visade även ett 

positivt samband mellan rädsla för att förolämpa och en minskad frekvens av att 

fråga om våld i nära relation (r= 0.486, p <0.01) (Tower, 2006). Resultat har även 

visat att oro hos sjukvårdspersonalen för att kränka eller göra patienten arg var 

associerat med lägre screening frekvens (OR= 1.18), men sambandet var ej signifikant 

(p <0.051) (Elliot et al., 2002).  

 

Språk 

I två av de åtta studierna undersöktes språk som ett hinder för screening av 

våldsutsatta (Furniss et al., 2007; Guillery et al., 2012). I en av studierna 

rapporterade 59,5% (n=229) av sjukvårdspersonalen att patientens språk var ett 

hinder för att fråga om våld i nära relation (Furniss et al., 2007). I samma studie 

framkom även att 52% (n=93) av sjukvårdspersonal som arbetade i invandrartäta 

städer rankade språk som antingen det första eller andra mest signifikanta hindret till 

att fråga om våld i nära relation, jämfört med sjukvårdspersonal som arbetade i 

mindre invandrartäta städer där endast 20% (n=49) rankade språk som det första 

eller andra hindret (Furniss et al., 2007). Den andra studien visade att 
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sjukvårdspersonalens bristande språkförståelse hade ett signifikant negativt samband 

med frekvensen av screening av fysiskt våld (β= -0.38, p <0.001, R2adj = 0,25), 

sexuellt våld (β= -0.24, p <0.01, R2adj = 0,17) och emotionellt våld (β= -0.48, p 

<0.001, R2adj = 0,31) (Guillery et al., 2012). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hinder för sjukvårdspersonal att 

identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. Kartläggningen visar åtta 

identifierade hinder som sorterats under två olika huvudområden; organisatoriska- 

och personliga hinder för screening och identifiering av kvinnor utsatta för våld.  

 

Resultatdiskussion 

Organisatoriska hinder  

Litteraturstudiens resultat visar att tidsbrist kan vara ett hinder för att identifiera 

kvinnor utsatta för våld i nära relation vilket även stämmer överens med tidigare 

resultat från ett flertal kvalitativa studier där sjukvårdspersonal beskrivit tidsbrist 

som ett hinder för att effektivt screena patienter för våld i nära relation (Baird et al., 

2013; Colarossi et al., 2010; Minsky-Kelly et al., 2005; O'Malley et al., 2013). 

Sjukvårdspersonal har beskrivit att tidsbrist ofta är associerat med hög 

arbetsbelastning och ansåg att det är viktigt att ha tid när frågan om utsatthet för våld 

i nära relation ska ställas till kvinnan (Beynon et al., 2012). Enligt modellen för 

omvårdnad är relationen mellan vårdare och patient komplicerad och kan påverkas 

flera yttre faktorer som tid, situation och sammanhang (Institutionen för omvårdnad, 

2015). Ett rimligt antagande är att det krävs tid för att bygga upp en förtroendefull 

relation till kvinnan där hon kan berätta om våldet och att sjukvårdspersonalen har 

tid att lyssna samt hjälpa. Vilket även visas i resultat där en utveckling av en 

förtroendefull relation med patienten över tid och att försiktigt närma sig ämnet för 

att inte verka dömande när patientens etnicitet, sexuella läggning eller kultur skiljer 

sig från sjukvårdspersonalens, beskrivits öka chanserna för identifiering (Gerbert et 

al., 1999). I Eriksson caritativa teori beskrivs sjuksköterskans engagemang bidra till 

att icke hälsofrämjande situationer löses upp samt medverka till ett lindrat lidande 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 85). Författarna anser att detta engagemang 

skulle kunna öka om sjuksköterskan gavs tid för att lyssna till kvinnan och skulle 
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således kunna bidra till ett minskat lidande hos kvinnan. Då litteraturstudiens 

resultat indikerar att tidsbrist hindrar identifiering av våldsutsatta kvinnor är ett 

rimligt antagande att det är viktigt att sjukvårdspersonal ges organisatoriska 

förutsättningar för att i lugn och ro kunna prata med kvinnan, då det skulle kunna 

öka chanserna att identifiera våldsutsatthet.  

 

En vanlig rekommendation för att förbättra upptäckten av våld i nära relation är att 

rutinmässigt screena kvinnor för våldsutsatthet (Mccord-Duncan et al., 2006). 

Litteraturstudiens resultat visar att brist på riktlinjer kan vara ett hinder för att 

screena och identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. Kvalitativa studier 

visar att riktlinjer över vilka frågor som kan ställas till den våldsutsatta kvinnan samt 

hur de kan läggas fram beskrivs som stödjande (Wendt et al., 2011) och att riktlinjer 

skulle underlätta screening för sjuksköterskor som saknade kunskap i hur man 

screenar (Robinson, 2010). Då ärenden som avser våldsutsatthet kan aktualiseras i 

olika verksamheter inom hälso- och sjukvården bör alla verksamheter definiera 

våldsutsatthet som ett ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2016) och enligt 

världshälsoorganisationen är sjukvårdspersonalens tillgång till kliniska riktlinjer och 

protokoll en förutsättning för att identifiera våldsutsatta kvinnor (WHO, 2013). Då 

litteraturstudiens resultat indikerar att brist på riktlinjer hindrar sjukvårdspersonal 

från att screena samt att kvalitativa studier pekar på att det skulle underlätta, är en 

rimlig slutsats att kliniska riktlinjer bör finnas på alla arbetsplatser och vara 

lättillgängliga för all sjukvårdspersonal. Sådana riktlinjer skulle kunna innebära att 

fler kvinnor identifieras och således få den hjälp de behöver samt leda till en 

förbättrad hälsa hos kvinnor. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att brist på resurser kan hindra identifieringen av 

kvinnor utsatta för våld i nära relation, vilket även framkommer i resultatet ur en 

kvalitativ studie där bristande resurser föranledde att sjukvårdspersonal inte 

screenade för våld i nära (Gerbert et al., 1999). I en av de analyserade studierna 

rapporterades otillräckliga resurser för att remittera patienten vidare som ett hinder 

för screening. Denna studie utfördes på en militäranläggning och en reflektion är att 

detta möjligtvis påverkade tillgängligheten till andra instanser eller myndigheter 

samt kan ha bidragit till ett svårare samarbete. Denna reflektion om tillgänglighet 

anses enligt författarna även kunna förknippas med sjukvård belägen i glesbygd. 
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Kvalitativa studier pekar även på att brist på stöd från socialtjänsten kan vara en 

resursbrist (Colarossi et al., 2010; Khansa et al., 2016). Detta tillsammans med 

ytterligare rapporterade svårigheter från litteraturstudiens resultat som att inte 

kunna fråga patienten i enrum, personalbrist och brist på personalstöd pekar på att 

hälso- och sjukvården bör förbättra dessa organisatoriska faktorer för att 

sjuksköterskor lättare ska kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. Litteraturstudiens 

resultat visar inget samband mellan resursbrister och lägre screeningfrekvens. Ett 

rimligt antagande är dock att detta kan hindra sjuksköterskor från att identifiera 

våldsutsatta kvinnor och således även bidra till en minskad screeningfrekvens.   

 

Litteraturstudiens resultat visar att sjukvårdspersonalens brist på utbildning kan vara 

ett hinder för att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. Kvalitativa 

studier har visat att brist på utbildning kan leda till att sjukvårdspersonal själva 

måste söka information för att vara kapabla att hjälpa våldsutsatta kvinnor (Goff et 

al., 2003) eller använda sitt sunda förnuft såväl som sina erfarenheter för att ta itu 

med problemet (Khansa et al., 2016). Sjukvårdspersonal har även beskrivit att ämnet 

våld i nära relation inte uppmärksammats tillräckligt under deras grundutbildning 

(Goff et al., 2003). Utbildning i våld i nära relation har beskrivits medföra kunskaper 

om vilka symtom sjukvårdspersonal ska uppmärksamma vid identifieringen av 

våldsutsatta kvinnor (Goff et al., 2003) och kan även medföra en ökad förståelse för 

betydelsen av screening (Minsky-Kelly et al., 2005). Trots utbildning kan dock 

sjukvårdspersonal glömma att våld kan vara det bakomliggande problemet för 

symtomen patienten uppvisar (Gerbert et al., 1999). Trots att litteraturstudiens 

resultat inte visar på något samband mellan utbildning och screeningfrekvensen är en 

rimlig slutsats att en högre screening frekvens skulle kunna uppnås genom att 

aktualisera ämnet våld i nära relation i sjuksköterskans grundutbildning.  

 

Otillräckliga kunskaper kan medföra att sjukvårdspersonal inte ställer frågor om 

våldsutsatthet (Socialstyrelsen, 2016) och i litteraturstudiens resultat rapporteras 

kunskapsbrist som ett möjligt hinder för screening, vilket även styrks av två 

kvalitativa studier (Minsky-Kelly et al., 2005; O'Malley et al., 2013). Bristande 

kunskap har beskrivits begränsa sjukvårdspersonalens förmåga att ställa rätt diagnos 

och svårigheter att vårda våldsutsatta utifrån ett helhetsperspektiv (Maina, 2009) 

samt resultera i ovetskap om vilka potentiella långsiktiga effekter partnervåld kan 
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orsaka (Colarossi et al., 2010). I modellen för omvårdnad beskrivs 

helhetsperspektivet i samverkan med ett etiskt förhållningssätt som en förutsättning 

för att säkerställa en god vård (Institutionen för omvårdnad, 2015). Då 

litteraturstudiens resultat pekar på att kunskapsbrist hos sjukvårdspersonal hindrar 

screening samt att en kvalitativ studie beskrivit att kunskapsbrist kan försvåra 

omvårdnaden ur ett helhetsperspektiv är en reflektion att våldsutsatta kvinnor 

således riskerar att få en sämre vård. Ett rimligt antagande är även att kunskapsbrist 

skulle kunna leda till att sjuksköterskor handlar efter intuition och då riskerar att inte 

uppfylla patientlagens krav där patienten har rätt till en sakkunnig och omsorgsfull 

vård av god kvalitet baserad på vetenskaplig och beprövad erfarenhet (jfr SFS 

2014:821). En förutsättning för att kunna hjälpa och stödja den våldsutsatta är att 

sjukvårdspersonal besitter rätt kunskaper (Socialstyrelsen, 2014) och för att upptäcka 

våld och därmed kunna erbjuda en god omvårdnad till kvinnor utsatta för våld i nära 

relation rekommenderar Socialstyrelsen att all personal inom hälso- och sjukvård 

erbjuds utbildning (Socialstyrelsen, 2016). Ingen slutsats kan fastställas om att 

kunskapsbrist orsakar en lägre screeningfrekvens då endast ett av litteraturstudiens 

resultat visade på signifikant negativt samband mellan kunskapsbrist och screening 

för våld (Guillery et al., 2012). En rimlig slutsats är dock att utbildning och ökade 

kunskaper om våld i nära relation samt dess konsekvenser kan öka möjligheterna för 

sjuksköterskor att identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära relation. 

 

Personliga hinder 

Litteraturstudiens resultat visar att obekvämhet i olika situationer kan vara ett hinder 

för att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. Vilket överensstämmer med 

en kvalitativ studies resultat där sjukvårdspersonal beskrivit att deras obekvämhet i 

att fråga om våld i nära relation ledde till att de undvek problemet så länge det gick 

(Minsky-Kelly et al., 2005). Ytterligare en kvalitativ studie har visat att brist på 

förtroende till den egna förmågan att fråga om våld i nära relation kan förhindra en 

konsekvent och lyckad screening (Ramachandran et al., 2013). Sjukvårdspersonal har 

även beskrivit att det, oavsett bekvämlighetsnivå, är ett måste att ta itu med våld i 

nära relation för att hjälpa de utsatta kvinnorna (Kramer et al., 2013) och för att 

etablera en god vård måste sjukvårdspersonal känna sig trygga i sin förmåga att fråga 

om våld (Baird et al., 2013). Enligt Erikssons caritativa teori beskrivs en vårdande 

kultur som en stående inbjudan till den lidande människan som syftar till att lindra 
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lidande och den har en avgörande betydelse för hennes hälsa (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012, ss. 80-81). Litteraturstudiens resultat pekar på att obekvämhet samt 

brist på förtroende till den egna förmågan kan innebära att sjuksköterskan i mindre 

utsträckning tar itu med patientens våldsutsatthet. En rimlig slutsats är att detta kan 

resultera i en icke-vårdande kultur samt att färre kvinnor identifieras och orsaka ett 

ytterligare lidande för kvinnorna.  

 

Litteraturstudiens resultat indikerade att sjukvårdspersonal med färre år inom yrket 

screenade patienter oftare. Kvalitativa resultat visar dock att sjukvårdspersonalens 

kunskaper om hur de skulle fråga (Baird et al., 2013), färre negativa attityder om våld 

i nära relation samt färre upplevda hinder (Colarossi et al., 2010) ökade med längre 

yrkeserfarenhet. Då detta ses som motsägelsefulla resultat går det därmed inte att dra 

någon slutsats om yrkeserfarenhetens inverkan på screeningfrekvensen. 

Litteraturstudiens resultat indikerade även att kvinnlig sjukvårdspersonal screenade 

fler kvinnor för våld i nära relation än manlig. Då inga andra studier som styrker 

detta har hittats kan inga vidare slutsatser tas. Ett kvalitativt resultat har dock påvisat 

att det finns en föreställning hos manlig sjukvårdspersonal om att kvinnor skulle ha 

lättare att diskutera sin våldsutsatthet med kvinnlig personal om det var en man som 

skadat henne (Robinson, 2010). Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor 

oberoende av patientens hudfärg, kön eller etniska bakgrund tillgodose en respektfull 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och enligt Erikssons caritativa teori 

kan ett vårdlidande uppstå om sjuksköterskan har ett beteende som inte bekräftar 

patientens lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 85). Då litteraturstudiens 

resultat pekar på att olika personliga karaktäristiska drag hos sjukvårdspersonal kan 

utgöra hinder för identifieringen av våldsutsatta kvinnor är en rimlig slutsats att 

sjuksköterskor oavsett kön, ålder och yrkeserfarenhet bör fråga kvinnor om utsatthet 

för våld i nära relation för att i enlighet med ICN:s etiska kod främja kvinnornas 

hälsa. 

 

Litteraturstudiens resultat visar att rädsla för att förolämpa den våldsutsatta kvinnan 

kan vara ett hinder för screening och resultat ur en kvalitativ studie visar även att 

sjukvårdspersonal inte ville bli involverade i eller invadera patientens privatliv (Baig 

et al., 2012). I samma studie ansåg även sjukvårdspersonal att ett stort hinder för 

screening var att patienten begränsade vad hon ville berätta, satt tyst eller antydde att 
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det inte var något sjukvårdspersonalen behövde oroa sig över. Några ansåg däremot 

att patienter var väldigt mottagliga för frågor om våld i nära relation och att kvinnliga 

patienter öppet berättade om sin våldsutsatthet bara de blev frågade (ibid.). 

Författarna anser att det är av stor vikt att sjukvårdspersonal, trots sina rädslor för 

att förolämpa, ser sitt ansvar i att de bara genom att fråga faktiskt kan hjälpa 

kvinnan. Enligt Barkers tidvattenmodell bär sjuksköterskan ett ansvar i att bygga 

broar och överkomma hinder för att nå patienten och trots att detta kan vara en etisk 

svårighet är det en förutsättning för att kunna möta patienten i sitt lidande (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012, s. 42). Då litteraturstudiens resultat indikerar att det finns 

en rädsla för att förolämpa är en reflektion att vi människor i många fall respekterar 

privatlivet högt och att detta i kombination med bristande utbildning och kunskap 

kan bidra till mindre screening.  

 

Litteraturstudiens resultat visar att bristande språkförståelse kan vara ett hinder för 

att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation vilket även framkommer i två 

kvalitativa studiers resultat (Baird et al., 2013; Beynon et al., 2012). 

Sjukvårdspersonal har även belyst ett behov av broschyrer på olika språk och en 

tillgänglighet av pålitliga tolkar för att tillgodose behoven hos kvinnor utsatta för våld 

i nära relation (Baird et al., 2013). Ett av litteraturstudiens resultat visade på ett 

signifikant negativt samband mellan bristande språkförståelse och frekvensen av 

screening. Dessvärre kan inga vidare slutsatser om detta dras då författarna inte 

funnit andra studier som påvisat detta samband. Bristande språkförståelse kan enligt 

författarna anses vara ett hot för att säkerställa en god kommunikation och går emot 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där sjuksköterskan har ett ansvar för att ge 

korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt till 

patienterna som grund för samtycke till vård och behandling (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). En reflektion är att bristande språkförståelse kan 

förorsaka en förlust av information som är av vikt för identifieringen av våldsutsatta 

kvinnor samt orsaka ett vårdlidande som i Erikssons caritativa teori beskrivs uppstå 

när det finns ett glapp mellan patientens behov och den kunskap sjuksköterskan 

besitter (jfr. Wiklund Gustin & Lindwall, 2012, s. 42). En rimlig slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är viktigt att sjuksköterskan använder sig av tolk 

vid kommunikationssvårigheter för att undvika att detta hinder uppstår. 
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Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats valdes för att besvara litteraturstudiens syfte. Författarna anser 

dock att de med fördel hade kunnat använda sig av en mixad metod för att 

åskådliggöra problemet ur olika synvinklar då det kunde givit litteraturstudien en 

större validitet (jfr. Forsberg & Wengström, 2016, s. 47). Totalt analyserades åtta 

tvärsnittsstudier, alla deltagare var sjukvårdspersonal och totalt deltog 2872.  

 

En styrka med denna litteraturstudie är att en inledande experimentell 

informationssökning utfördes i tre olika databaser som alla innehåller 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar. Syftet var att få en överblick över befintlig 

forskning och förståelse för vilka sökord som ringade in det valda området (jfr. 

Östlundh, 2012, s. 59). Därefter utfördes en mer målanpassad sökning där sökord 

samt nyckelord funna från relevanta studier som svarade an på litteraturstudiens 

syfte kombinerades. Både genom att söka i databaser som har omvårdnadsfokus och 

genom att utföra två litteratursökningar i varje databas, en inledande och en egentlig, 

stärks innehållsvaliditeten i litteraturstudien (Henricson, 2012, s. 473; Wallengren & 

Henricson, 2012, ss. 489-490).  

 

Initialt exkluderades artiklar skrivna före år 2006 för att säkerställa aktuell forskning 

då vetenskapligt material är en färskvara (jfr. Östlundh, 2012, s. 74). Då artiklar ur 

det första urvalet analyserats ansågs materialet för tunt för att besvara studiens syfte 

vilket resulterade i att artiklar äldre än 10 år inkluderades, vilket endast bör göras om 

det bedöms som nödvändigt för att svara på syftet (jfr. Östlundh, 2012, s. 74). Detta 

ansågs dock inte påverka resultatet nämnvärt då de inkluderade studierna visar 

liknande hinder oavsett publikationsår.  

 

Genom att artiklarna kvalitetsgranskades enskilt av respektive författare och därefter 

jämfördes för att sedan sätta sen slutgiltig kvalitetsgrad på vardera artikel, får 

granskningen en större tyngd (jfr. Willman et al., 2016, s. 91). Artiklar med låg 

kvalitet exkluderades då de inte bör ingå i en litteraturstudie (jfr. Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 105). De kvalitetsgranskade artiklarna sammanställdes i 

tabellform (Bilaga 3) för att möjliggöra en tolkning och sammanvägning av 

artiklarnas utförande. Det hjälper även den som läser denna litteraturstudie att få en 

överblick över det som bearbetats till det slutgiltiga resultatet och det är en 
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evidensgradering av eventuella slutsatser (jfr. Willman et al., 2016, s. 91). En svaghet 

med denna litteraturstudie är att ingen av författarna tidigare arbetat med en 

kvantitativ forskningsansats vilket innebär att kunskaperna inom området, både vad 

gäller kvalitetsgranskning och analys, är begränsade. Trots att författarna anser sig ha 

relativt goda kunskaper i engelska fann de vissa svårigheter i att tolka det 

vetenskapliga språket i artiklarna och även om författarna erhållit en ökad kunskap 

under arbetets gång finns ändå en risk för att brist på kunskap kan ha påverkat denna 

litteraturstudies reliabilitet.  

 

Alla analyserade studier i denna litteraturstudie var tvärsnittsstudier, som innebär att 

en grupp personer studeras vid ett och samma tillfälle (jfr. Willman et al., 2016). Att 

alla analyserade studier bestod av samma design beskrivs öka litteraturstudiens 

validitet (jfr. Henricson, 2012, s. 473). En svaghet som dock påverkar 

innehållsvaliditeten i denna litteraturstudie är att den enbart består av 

tvärsnittsstudier. Det finns en risk för att forskaren drar slutsatser om samband 

mellan det som studeras och en bakgrundsfaktor men egentligen förorsakas det som 

studeras av en annan variabel som samvarierar med den studerande 

bakgrundsvariabeln. Genom att kontrollera efter förväxlingsfaktorer med hjälp av 

statistiska metoder som exempelvis regressionsmodeller minskar risken för 

förväxling (SBU, 2014). I sex av de analyserade artiklarna har dessa 

förväxlingsfaktorer kontrollerats vilket anses positivt men det hade varit önskvärt om 

alla artiklar kontrollerat detta för att stärka litteraturstudiens validitet. Majoriteten 

av studierna hade använt sig av slumpmässiga urval vilket är av stor betydelse för 

studiens kvalitet (jfr. Rosén, 2012, s. 438) och en förutsättning för att resultaten ska 

kunna generaliseras (Forsberg & Wengström, 2016, s. 89), men även här hade det 

varit önskvärt att alla studier använt sig av ett slumpmässigt urvalsförfarande. 

 

Fem av de analyserade artiklarna var utförda i USA, en från Kanada, en från Sverige 

och en från Kuwait. Våld i nära relation anses vara ett globalt problem som 

sjukvården världen över handskas med (WHO, 2016) men det är möjligt att de hinder 

som sjukvårdspersonal upplever kan skilja sig beroende på etnicitet och ländernas 

kultur. Resultat från studien utförd i Kuwait visar att sjukvårdspersonalen skattade 

liknande hinder som sjukvårdspersonal i de andra inkluderade studierna. Resultat 

visar dock att 62% (n=137) av högskoleutbildade kuwaitiska män och 38% (n=96) av 
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högskoleutbildade kuwaitiska kvinnor ansåg att mannen hade rätt att slå kvinnan om 

han ansåg det vara nödvändigt (Nazar & Kouzekanani, 2007). Denna syn på mäns 

våldsutövande kan möjligtvis även förekomma hos kuwaitisk sjukvårdspersonal och 

således påverka deras benägenhet att screena kvinnor för våld samt studiens resultat. 

Ett rimligt antagande enligt författarna är även att ländernas ekonomi och tillgång till 

resurser varierar och kan påverka i vilken utsträckning resultatet i denna 

litteraturstudie kan generaliseras till den Svenska hälso- och sjukvården. Forskarna 

till de olika studierna har även använt sig av olika frågeformulär och beräkningar av 

resultaten, vilket kan ha påverkat generaliserbarheten för det sammanställda 

resultatet. En positiv aspekt är att en studie utförd i Sverige inkluderats då det ger 

möjlighet att kartlägga de hinder som svensk sjukvårdspersonal beskriver. Det hade 

dock varit önskvärt att inkludera fler studier från Europa för att öka överförbarheten 

till Svensk sjukvård. Samtidigt anser författarna till denna litteraturstudie att då de 

inkluderade studierna kommer från olika delar av världen styrks litteraturstudiens 

relevans då resultaten visar att sjukvårdspersonal världen över skattar liknande 

hinder för att identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

 

Forskningsetisk diskussion 

All forskning som inkluderar människor ska bygga på respekt och autonomi vilket 

kräver att forskningsdeltagare får tillräckligt med information och medverkar 

frivilligt. Forskning får endast utföras om den godkänts vid en etikprövning (SFS 

2003:460) och den ska uppfylla helsingforsdeklarationens etiska principer med ett 

etiskt resonemang huruvida dessa principer uppfyllts (Helsingforsdeklarationen, 

2013). Inget etiskt tillstånd söktes till denna litteraturstudie då den är utförd på 

grundnivå och inte behöver granskas av en regional nämnd (jfr. Kjellström, 2012, s. 

75), men forskarna till denna litteraturstudie har under arbetets gång gjort sitt 

yttersta för tillförsäkra sig om att artiklarna är av god kvalité och utförda på ett etiskt 

korrekt sätt. Endast artiklar med etiskt resonemang eller godkännande har 

inkluderats i denna studie. I de artiklar där detta inte framkom kontrollerades 

tidskriftens publiceringspolicy.  

 



 

23 
 

Konklusion  

Sjuksköterskan besitter en unik möjlighet att identifiera och hjälpa kvinnor utsatta 

för våld i nära relation. Litteraturstudiens resultat visar dock ett flertal hinder för 

identifieringen av dessa kvinnor. Resultat indikerar att brist på utbildning kan vara 

grunden för många av de hinder som sjukvårdspersonal möter vid identifieringen av 

våldsutsatta kvinnor. Förslagsvis bör våld i nära relation ingå i sjuksköterskans och 

annan sjukvårdspersonals grundutbildning för att de i framtiden ska kunna tillgodose 

de våldsutsatta kvinnornas behov av trygghet, säkerhet samt främja deras hälsa. 

Litteraturstudiens resultat indikerar även att riktlinjer och screeningverktyg för våld i 

nära relation skulle underlätta identifieringen. Då författarna inte kunde finna några 

nationella kliniska riktlinjer för detta inom svensk sjukvård förefaller det således vara 

av vikt att utveckla och implementera sådana riktlinjer inom sjukvården. Ytterligare 

forskning för att finna lämpliga åtgärder för att undgå dessa hinder rekommenderas 

och skulle förslagsvis kunna utföras genom en komplex intervention, där forskaren 

går ut i den kliniska verksamheten för att utbilda sjuksköterskor samt annan 

sjukvårdspersonal för att sedan jämföra resultaten med de som inte fått utbildning. 

Detta skulle kunna påvisa vilka eventuella effekter utbildning ger och författarna 

anser därför detta som en lämplig metod. 
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De skattade även hinder för screening relaterade till 
hälsoadministrationen, läkare (78.7±22.4%) och 
sjuksköterskor (72.5±26.4%), p= 0.04. 
 
Hinder relaterade till den som screenade hamnade längst 
ned på listan av faktorer som hindrar screening av 
kvinnor utsatta för våld i nära relation för både läkare  
(67.8±26.9%) och sjuksköterskor (69.9±28.6%), p= 0.01.  
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Perceived 
Barriers on 
Primary 
Care 
Physicians' 
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sambandet 
mellan 
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Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
 
Urval: Totalt (n=304) varav män (n=206) 
och kvinnor (n=90). Typiskt urval. 
 
Bortfall: (n=8) (2,6%)  
Resultatet är baserat på 296 
primärvårdsläkare. 
 
Instrument: Frågeformulär med likert 
scale. 
 
Användandet av screening studerades för 3 
olika kliniska situationer:  
Första besök, årliga hälsokontroller och när 
patienten uppvisar en skada. 
 
Analys: SPSS, Stepwise logistic regression 
model, likelihood-ratio (LR). 

Sjukvårdspersonal som erhållit utbildning om våld i nära 
relation under de senaste 2 åren var mer benägna att 
screena vid årliga hälsoundersökningar (p= 0.02) och 
när en patient uppvisar en skada (p < 0.01) jämfört med 
de som inte rapporterat någon nylig utbildning. 
Sannolikheten för att screena patienter vid ett första 
besök (p= 0.045) samt vid årliga hälsoundersökningar 
(p= 0.006) var signifikant högre då sjukvårdspersonalen 
kände sig bekväm att fråga jämfört med de som 
rapporterade att de var obekväma.  
 
Det var fler kvinnliga läkare (11 %, n=9) som 
rapporterade att de ofta eller alltid screenade patienter 
vid första besöket, jämfört med andelen manlig 
sjukvårdspersonal (4 %, n=8) (p= 0.022). Läkare som 
screenade patienter ofta eller alltid var yngre (p= 0.002) 
och hade färre år inom yrket (p= 0.001) jämfört med 
sjukvårdspersonal som hade lägre frekvens av screening. 

Grad I 
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Titel Syfte Metod: urval, design, och analys Resultat Kvalitet 

2002 
Elliott, L., 
Nerney, M., 
Jones, T., 
Friedmann, P. 
 
Journal of General 
Internal Medicine 

 
 
USA 
 

“Barriers 
to 
screening 
for 
domestic 
violence” 
 

Att identifiera 
faktorer 
associerade 
med läkarnas 
låga screening 
för våld i nära 
relation och 
upplevda 
barriärer vid 
screening.  
 
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
 
Urval: Totalt (n=1075) deltog varav män 
(n=806) och kvinnor (n=269). Systematiskt 
urval. 
 
Instrument: Ett frågeformulär med likert 
scale. 
 
Analys: Bivariate regression analysis, 
Multivariate regression analysis, 2-tailed t-
test. 

Högre grad av screening var relaterat till gynekologer 
(OR= 0.49), kvinnligt kön (OR=0,51), uppskattad 
förekomst av våld på läkarens arbetsplats (OR=0,72), 
utbildning i våld i nära relation de senaste 12 månaderna 
(OR=0,46) eller tidigare träning (OR=0,54) samt 
förtroende i att känna igen våldsutsatta (OR=0,71). 
 
Läkare (45%, n=484) rapporterade otillräckliga resurser 
för att hjälpa de identifierade våldsutsatta kvinnorna som 
ett hinder 
 
Oro hos läkare för att kränka eller göra patienten arg var 
associerat med lägre screening frekvens (OR= 1.18), men 
inget signifikant samband visades (p< 0.051). 

Grad I 
Hög  
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Furniss, K., 
McCaffrey, M., 
Parnell, V., Rovi, S.  
 
The American 
Journal Of 
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Nursing 
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“Nurses 
and 
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barnmorskor 
och 
akutsjuksköter
skor om 
barriärer för 
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våld i nära 
relation. 
 
 

Kvantitativ och kvalitativ 
Tvärsnittsstudie 
 
Urval: Totalt (n=385) deltog. 
Bekvämlighetsurval.  
 
Instrument: Kort frågeformulär med likert 
scale och öppna frågor open-ended 
responses samt demografiska frågor om 
yrkeserfarenhet och specialområden. 
 
Analys: SPSS, content analysis. 

91,7% av sjukvårdspersonalen skattade ‘möjligheten att 
fråga patienten i enrum’ som ett hinder för och 74,5% av 
dem rankade det som det mest signifikanta hindret för 
att fråga patienter om våld i nära relation. 

55,1% (n=212) av sjukvårdspersonalen skattade ‘tid för 
att ställa frågan’ som ett hinder och 56,4% (n=217) 
rankade ‘inte säker vad de skulle göra om patienten sa ja’  
som ett hinder för fråga patienter om våld i nära relation. 

91,7% (n=353) av sjukvårdspersonalen skattade ‘att inte 
kunna fråga patienten i enrum’ som ett hinder för 
identifiering av våld i nära relation. 

52% (n=93) av sjukvårdspersonalen som arbetade i 
invandrartäta städer rankade språk som det första eller 
andra mest signifikanta hindret för att fråga om våld i 
nära relation, jämfört med 20% (n=49) av 
sjukvårdspersonalen som arbetade i mindre 
invandrartäta städer rankade endast språk som det första 
eller andra hindret. 
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2012 
Guillery, M. E., 
Benzies, K. M., 
Mannion, C., Evans, 
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BMC Nursing  
 
 
Kanada 

“Postpartu
m nurses' 
perceptions 
of barriers 
to 
screening 
for 
intimate 
partner” 
 
 

Att identifiera 
frekvensen av 
screening för 
våld i nära 
relation, de 
viktigaste 
barriärerna för 
screening, 
sambandet 
mellan 
barriärer för 
screening och 
frekvensen av 
screening för 
misshandel 
och att 
identifiera 
andra faktorer 
som bidrar till 
frekvensen av 
screening.  

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie 
 
Urval: Total (n=96) varav legitimerade 
sjuksköterskor (n=76), undersköterskor 
(n=20). Bekvämlighetsurval. 
 
Instrument: Barriers to Abuse Assessment 
Tool (BAAT) anpassades för att bli möjlig att 
använda på ‘post-partum nurses’ (BAAT-
PPN). 
 
Analys: SPSS, histograms, stem and leaf 
plots, Q-Q plots, hierarchical ordinary least 
squares (OLS) regression models, Cronbach’s 
alpha. 

Brist på kunskap var den viktigaste barriären för 
screening och hade ett signifikant negativt samband 
med screening av fysiskt våld (r= -0.271,  p <0.05), 
sexuellt våld (r= -0.260, p <0.01) och emetionellt våld 
(r= -0.287, p <0.01)  
 
Språkförståelse hade ett signifikant negativt samband 
med frekvensen av screening av fysiskt våld (β= -0.38, p 
<0.001, R2adj = 0,25), sexuellt våld (β= -0.24, p <0.01, 
R2adj = 0,17) och emotionellt våld (β= -0.48, p <0.001, 
R2adj = 0,31).  
 
Brist på kliniska riktlinjer och screeningverktyg hade ett 
signifikant negativt samband med identifiering av 
fysiskt våld (r = -0.269, p <0.05) och emotionellt våld 
(r= -0.222, p <0.05), men inget signifikant samband 
med identifieringen av sexuella övergrepp (r= -0.183) 
(Guillery et al., 2012). 

Grad I 
Hög 

 
 

2003/2005 
Ortiz, J., J. 
Ford, L., R. 
 
Journal of 
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Gynecologic, & 
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USA 

“Existence 
of Staff 
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Partner 
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and 
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Att identifiera 
förekomsten 
av personal 
barriärer och 
frekvensen av 
screening för 
våld i nära 
relation, ur 
vårdarens 
perspektiv. 

Kvantitativ  
Tvärsnittsstudie  
 
Urval: Totalt (n=80) deltog varav läkare 
(n=55), specialistsjuksköterskor (n=19) och 
män (n=44), kvinnor (n=30). Typiskt urval.  

Bortfall: (n=6). 
Resultatet baseras på 74 läkare och 
specialistsjuksköterskor. 

Instrument: Frågeformulär med frågor i tre 
områden; demografisk information, frågor 
relaterade till screening av våld i nära 
relation och medvetenheten om tillgängliga 
resurser, och frågor om potentiella personal 
barriärer och åsikter avseende screening av 
våld i nära relation. 

Analys: Descriptive statistics. 

Av sjukvårdspersonalen rapporterade 59% tidsbrist, 61% 
brist på kliniska riktlinjer, 57% brist på personalstöd, 
38% otillräckliga resurser att remittera patienten vidare, 
72% brist på utbildning, 49% obekvämhet vid att 
bedöma fara, 38% obekvämhet i att utbilda patienter 
och 11% obekvämhet i att screena som hinder för att 
identifiera kvinnor utsatta för våld i nära relation.  
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“Nurses' 
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ss to care 
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exposed to 
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Partner 
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Att fastställa 
sjuksköterskor
s beredskap att 
identifiera och 
ge omvårdnad 
för kvinnor 
utsatta för våld 
i nära relation 
som uppsöker 
primärvården.  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
 
Urval: Totalt (n=192) deltog varav män 
(n=1) och kvinnor (n=191). Randomiserat 
urval. 
 
Instrument: Ett frågeformulär med 27 
frågor om identifieringen och omvårdnaden 
av kvinnor utsatta för våld i nära relation var 
utformat för studien, baserat på 
litteraturöversikter. 
 
Analys: STATA, Pearson’s chi-square, 
Multivariate logistic regression analysis, 
descriptive statistics. 

Av de sjuksköterskor som rapporterat att de ibland eller 
aldrig frågade om våld i nära relation rapporterade 10 % 
de inte hade tid att fråga om våld i nära relation, 4% att 
de kände sig obekväma vid att fråga om våld i nära 
relation, 11% att de inte visste vad de skulle göra med 
svaret, 32% (n=57) att de var svårt att veta hur man 
skulle fråga och 13% att de oroade sig över att kränka 
kvinnans integritet. Sjuksköterskor var mer benägna att 
fråga om våld i nära relation om de kände sig tillräckligt 
förberedda (OR= 6.30, p= 0.002). 
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Att undersöka 
sambandet 
mellan tidigare 
funna 
barriärer för 
screening av 
våld i nära 
relation och 
läkares och 
kuratorers 
screeningbetee
nde. 
 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie  
 
Urval: Totalt (n=432) deltog varav män 
(n=184) och kvinnor (n=204). Typiskt urval. 
 
Bortfall: (n=44). 
Resultatet baseras på 388 läkare och 
kuratorer.  
 
Instrument: Providers’ Knowledge, 
Attitudes, and Beliefs about Domestic 
Violence Scale (KAB). 
 
Analys: Chronbach’s alpha, ANOVA, chi-
square, bivariate analysis, 2-tailed t-test, 
Hierarchical linear regressions. 

De som hade riktlinjer eller en checklista för 
identifiering av våld i nära relation screenade fler (p= 
0.000) och hade identifierat fler våldsutsatta kvinnor de 
senaste 12 månaderna (p= 0.000). 
 
Kvinnlig sjukvårdspersonal har en högre screening 
frekvens än manlig sjukvårdspersonal (p= 0.000). 
 
Sjukvårdspersonal som inte exponerats för våld i nära 
relation under sin utbildning rapporterade att de 
upplevde en större rädsla för att förolämpa kvinnorna, 
jämfört med de som exponerats för det i sin utbildning 
(p= 0.001).  
 
Frekvensen av att fråga om våld i nära relation hade ett 
signifikant positivt samband med rädsla för att 
förolämpa (r= 0.486, p <0.01) och att skylla på den 
våldsutsatta kvinnan (r= 0.319, p <0.01). 
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