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ABSTRAKT 

Titel: Sjuksköterskans erfarenheter av mötet med kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer.  

Bakgrund: Våld i nära relationer är idag ett globalt folkhälsoproblem. En tredjedel 

av världens kvinnor har någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära 

relation och det är stor sannolikhet att man som sjuksköterska kommer möta dessa 

våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med utsatta kvinnor 

och befinner sig i en unik position när det gäller att identifiera våld i nära relation 

och för att ge en adekvat omvårdnad.                                                                                                                                           

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet 

med kvinnor utsatta för våld i nära relationer.                                                                                        

Metod: Studien var en litteraturstudie som baserades på en kvalitativ 

innehållsanalys med 10 artiklar som låg till grund för resultatet.                                                     

Resultat: Tre domäner och nio underkategorier identifierades. Domänerna 

innefattade: Förhållningssätt i mötet, Känslor som uppstår i mötet och Behov av 

kunskap och stöd.                                                                                                                                                   

Konklusion: Behovet av utbildning tydliggjordes då mer kunskap möjliggör för ett 

bättre bemötande och bättre hantering av de känslorna som sjuksköterskorna 

upplevde i mötet med de utsatta kvinnorna och kan därmed möjliggöra för en 

adekvat vård.   

Nyckelord: Våld i nära relationer, Sjuksköterskans erfarenheter, Våldsutsatta 

kvinnor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Title: Nurses’ experiences of the meeting with women exposed of intimate partner 

violence.                                                                                                                       

Background: Today intimate partner violence is one big global public health 

problem. Almost one third of the worlds women have experience of being exposed of 

physical or sexual violence from an intimate relationship and therefore it is a big 

probability that your role as a nurse some time will lead to an encounter with a 

woman exposed of intimate partner violence.                                                                 

Aim: The aim of the study was to describe nurses’ experiences of the meeting with 

women exposed for intimate violence.                                                                       

Method: The study was a literature study based on a qualitative content analysis 

with ten scientific articles as a ground for the result.                                                                                                                             

Result: Three domains and nine categories were identified. The three main 

categories included: The approach in the meeting, Feelings that arises during the 

encounter and The need of knowledge and support.                                                         

Conclusion: The need of education was clarified since knowledge enables for a 

better encounter between the nurse and the women. It also enables for a better 

managing of the feelings arising during the meeting and therefore creates the 

possibility of a more adequate treatment. 

Keywords: Intimate partner violence, Nurses’ experiences, Women exposed of 

violence 
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1.BAKGRUND 

1.1 Definitioner av våld  

Våld är ett svårtolkat begrepp som inom forskning och i praktiken kan uttryckas på 

många olika sätt (Socialstyrelsen, 2016). Våld kan definieras som en avsiktlig 

användning av fysisk kraft eller makt, som ett hot eller under faktisk användning mot 

sig själv, en annan person, en grupp eller mot samhället, som  

resulterar i eller med stor sannolikhet resulterar i skador, död, psykisk  

skada, ofullständig utveckling, eller andra förluster (Dahlberg och Krug, 2002). 

 

Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila 

handlingar till grova brott (Socialstyrelsen, u.å.). Enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO, 2013) avser våld i en nära relation ett beteende eller handlingssätt hos en 

partner eller ex-partner som orsakar fysisk, psykisk eller sexuell skada, inklusive 

fysisk aggression, sexuellt tvång, psykisk misshandel och kontrollerande beteenden. 

Våld i nära relationer visar sig på olika sätt och utgör ofta ett mönster av handlingar 

(Socialstyrelsen, 2016). Våldet kan uttryckas fysiskt i form av slag, sparkar, knuffar 

eller fasthållning. Psykiskt våld innebär direkta eller indirekta hot, tvång eller 

förlöjliganden. Sexuellt våld kan handla om våldtäkt eller andra sexuellt påtvingade 

handlingar. Utöver dessa våldstyper kan förövaren utöva ekonomisk kontroll. Det 

kan då handla om att frånta den utsatta kontrollen över ekonomin. Materiellt våld 

kan innebära att personliga tillhörigheter förstörs avsiktligt (ibid.). 

 

1.2 Våld i nära relationer, ett folkhälsoproblem  

Våld i nära relationer är en av de vanligaste formerna av våld mot kvinnor och 

världen över är det ett stort folkhälsoproblem (WHO, 2013). Av världens kvinnor har 

nästan en tredjedel (30%) någon gång utsatts för fysiskt eller sexuellt våld i en nära 

relation (WHO, 2016). Utsattheten för våld i nära relationer kan variera avsevärt 

beroende på region och den lokala skillnaden är ofta större än skillnaderna mellan 

olika länder (Heise och Moreno, 2002, 97). Enligt Brottsförebyggande rådet (2016) 

anmäldes det i Sverige under 2015 ungefär 17 000 misshandelsbrott där offret var i 

en nära relation med förövaren. Hvitfeldt et al. (2016) skriver i brottsförebyggande 

rådets nationella trygghetsundersökning som genomfördes under 2015 att 24% av de 

som blivit utsatta för misshandel uppgav att förövaren var en närstående till offret. 
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Av dessa händelser gäller det för 45% av kvinnorna att gärningsmannen var en 

närstående och andelen för män var 10%.  Många kvinnor som utsatts för våld 

anmäler aldrig det brott de blivit utsatta för vilket resulterar i ett stort mörkertal 

(Frenzel, 2014). Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (u.å.) uppskattas 80% av 

våldet mot kvinnor i nära relationer aldrig nå polisens kännedom. Kvinnor blir i 

högre utsträckning utsatta för återkommande fysiskt och psykiskt våld. Bland de som 

utsattes för våld i en nära relation under år 2012 utsattes 26% av kvinnorna av 

återkommande fysiskt våld (Frenzel, 2014).  

 

1.3 Sjuksköterskans profession och skyldighet  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) har gett ut en värdegrund för omvårdnad som 

beskriver innehållet av centrala värden inom omvårdnad och vilken betydelse dessa 

har för patienter och närståendes upplevelse av god omvårdnad och hälsa. Ett 

centralt värde är sårbarhet, vilket innefattar både social sårbarhet men även 

biologisk sårbarhet då kroppen utsätts för fysiska ingrepp eller övergrepp. Enligt 

International Council of Nurses (ICN) (2014) är sjuksköterskans grundläggande fyra 

ansvarsområden att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och att lindra 

lidande. Lidandet kan beskrivas som ett hot, en kränkning eller en känsla av att 

förlora kontrollen. Det kan orsakas av ohälsa men även av en persons totala 

livssituation eller av hälso- och sjukvården, så kallat vårdlidande. Lidandet kan 

orsakas av kränkande bemötande, utebliven vård eller fysisk vårdskada. Därför ligger 

ansvaret på sjuksköterskorna när det gäller att upptäcka och bemöta de utsatta 

kvinnorna, för att möjliggöra en trygg relation samt att tillgodose bästa möjliga vård.  

 

Målet för den svenska hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Detta innebär enligt Hälso- och sjukvårdslagen att 

hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den tillgodoser kvinnornas behov av  

trygghet och främjar goda kontakter mellan kvinnorna och hälso- och  

sjukvårdspersonalen. Det fastställs att vården skall ges med respekt för  

alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (jfr. SFS 

1982:763). I den etiska koden som antogs 1953 av ICN, står det att omvårdnaden ska 

ges respektfullt, oberoende av hudfärg, ålder, tro, kulturell eller etnisk bakgrund,  

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, nationalitet,  

politiska åsikter eller social ställning (ICN, 2014).  
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Det är vårdgivarens ansvar att personal inom hälso- och sjukvårdens verksamheter 

har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att möjliggöra 

för en god vård samt att personalen har resurser för att omsätta kunskaperna i sitt 

praktiska arbete (SOSFS 2014:4). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska vårdgivaren 

verka för att vid misstanke om symtom eller tecken på att en patient utsatts för våld 

och andra övergrepp av en närstående ansvara för att personal i enrum frågar om 

orsaken till uppkomsten av symtomen eller tecknen (ibid.). Socialstyrelsen (2014) 

fann att frågor om våld markant ökar upptäckten av våldsutsatta kvinnor. Om en 

kvinna blivit utsatt för våld eller ett brott som kan ge upp till ett års fängelse för 

gärningsmannen kan vårdpersonalen göra ett undantag från sekretessen och 

polisanmäla utan att ett brott begås (SFS 2009:400). Offentlighets- och 

sekretesslagen innefattar att uppgifter om enskilds hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållande ej får röjas om det inte står klart att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men (ibid.).  

 

Att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relation innebär att möta kvinnor i en 

utsatt situation. Sjuksköterskor ställs inför utmaningen att skapa förtroende och 

etablera en trygg relation samtidigt som de visar ödmjukhet och förståelse för att då 

uppmuntra kvinnorna att diskutera sin situation (Loke et al., 2012; Reisenhofer & 

Seibold, 2013). Enligt Bryant och Spencer (2002) anser sjuksköterskorna att det 

viktiga är att skapa en miljö där kvinnorna vågar prata om vad de utsatts för och där 

de inte känner någon skuld.  

Sjuksköterskorna bör ha en icke-dömande attityd och respektera patientens 

värdighet och integritet (Loke et al., 2012; Reisenhofer & Seibold, 2013). Studier 

visar att personliga värderingar och förutfattade meningar finns bland vårdpersonal 

och att dessa påverkar bemötandet av utsatta kvinnorna. Frustration och ett 

dömande, kritiskt synsätt till våld i nära relationer är vanligt då våldsutsatta kvinnor 

kan försvara sin partner eller ej verka vilja förändra sin livssituation (Beynon et al., 

2012).  

Det är känsloladdat att ställa frågan om våld i nära relationer. Grände et al. (2009) 

beskriver en rädsla hos sjuksköterskan när frågan om våld ska ställas, känslan beror 

på osäkerhet kring hanteringen av kvinnans svar. Vårdpersonal beskriver att de 

känner rädsla för kvinnans reaktion och för att kränka henne (Beynon et al., 2012). 
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Det upplevs obehagligt av sjuksköterskor att fråga om våld samt att överhuvudtaget 

beröra ämnet (Furniss et al., 2007). 

 

1.4 Konsekvenser av våld i nära relationer  

Sexuellt våld och våld i nära relationer kan ge upphov till omfattande fysiska, 

psykiska, sexuella och reproduktiva hälsoproblem (WHO, 2016). Enligt WHO (2016) 

har 42% procent av kvinnor utsatta för våld i en nära relation rapporterat skador i 

samband med våld. Våldet kan leda till oönskade graviditeter, aborter, gynekologiska 

konsekvenser och sexuellt överförbara sjukdomar. År 2013 gjorde WHO (2016) en 

studie som visade att kvinnor utsatta för fysiskt eller sexuellt våld hade 1,5 gånger 

högre risk att drabbas av en sexuellt överförbar sjukdom i jämförelse med icke 

våldsutsatta kvinnor. Symtom och konsekvenser som ofta uppvisas av kvinnor 

utsatts för fysisk och sexuellt våld är huvudvärk, magsmärtor, ryggsmärtor, 

fibromyalgi, minskad rörlighet, mag-och tarmproblematik, alkoholmissbruk, 

drogmissbruk samt riskfyllt sexuellt beteende (ibid.).  

 

Våld i nära relationer påverkar både den fysiska och psykiska hälsan hos offren, 

därför krävs särskild uppmärksamhet från sjukvården (Loke et al., 2012).   

Loke et al. (2012) fann att bortsett från de fysiska skadorna som uppkommit av slag, 

sparkar och knuffar led kvinnorna även av psykisk ohälsa. De flesta kvinnorna 

drabbades av symtom som depression, sömnproblem, humörsvängningar, minskad 

aptit och minskad livslust. Kvinnorna berättade att de hade självmordstankar då det 

inte längre fann meningen med livet (ibid.). Enligt Loke et al. (2012) kände det 

utsatta kvinnorna sig hjälplösa då de levde under samma tak som utövaren och ingen 

där kunde skydda dem från våldet. Skam över att lämna hemmet och över den 

rådande situationen upplevdes då våldet ansågs vara en privat angelägenhet. 

 Känslorna resulterade i en rädsla över att skadorna skulle upptäckas av människor i 

deras närhet och i omgivningen (ibid.). Enligt Madzimbalale och Khoza (2010) 

upplevdes en känsla av frustration bland kvinnorna då de tvingades förklara orsaken 

till de synliga skadorna. För att minska risken för frågor doldes de synliga skadorna 

under kläderna (ibid.).  
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Studier visade att kränkande behandling såsom förolämpande kommentarer var 

vanligt. Kommentarerna från mannen gjorde att kvinnorna skuldbelade sig och 

försökte ändra på det egna beteendet (Loke et al., 2012; Reisenhofer  

och Seibold, 2013). De var villiga att göra allt för att försöka hålla ihop familjen (Loke 

et al., 2012). Kvinnorna berättade att utlösande faktorer av våldet oftast var alkohol 

(Madzimbalale och Khoza, 2010; Kwagala et al., 2013) eller andra droger. I sitt 

nyktra tillstånd visade mannen kärlek, respekt och förståelse mot sin familj 

(Madzimbalale och Khoza, 2010). Detta bidrog till att några kvinnor i studien inte 

ville lämna sin make då det ansåg att mannen fortfarande var värdig familjen och 

barnen (Loke et al., 2012).  

 

1.5 Upplevelser av att söka hjälp  

Enligt Socialstyrelsen (2014) söker många våldsutsatta kvinnor vård för diffusa 

psykiska och fysiska symtom som kan ha orsakats av våldet men utan att avslöja sin 

våldsutsatthet. Enligt Loke et al. (2012) vågade en del av kvinnorna inte söka hjälp. 

De var rädda att våldet skulle eskalera om maken fick vetskap om det. De kvinnor 

som sökt hjälp hos en närstående, anhörig, polis eller läkare upplevde mestadels 

negativa erfarenheter. De klagade på att deras närstående och anhöriga inte kunde 

relatera till lidandet eller känna empati till situationen utan kom med orealistiska 

lösningar (Loke et al., 2012; Larsen et al., 2014). Kvinnor som sökt hjälp hos polisen 

upplevde att deras känslor blev förminskade. De blev rekommenderade att försöka 

kompromissa och förlika sig med sin partner (ibid.). Flertalet kvinnor som utsatts för 

våld vågade inte söka vård, rädslan att bli misstrodd och inte tas på allvar gjorde att 

de normaliserade sina egna skador och problem (Reisenhofer och Seibold, 2013; 

Larsen et al., 2014). De kvinnor som sökt hjälp hos läkare upplevde att de endast fick 

behandling för de fysiska skadorna, läkarna var inte oroliga över kvinnornas psykiska 

välmående då de ansåg att våldet inte var deras ensak utan det var mellan kvinnorna 

och deras män (ibid.). För att kvinnorna ska få den vård och det stöd som krävs 

måste utsattheten för våld identifieras (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskor 

befinner sig i en unik position där de kan bidra till att identifiera våldsutsatta 

kvinnor (Reisenhofer och Seibold, 2013).   
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1.6 Teoretisk omvårdnadsmodell 

Modell för omvårdnad (2015) (Se bilaga 1.) från Umeå universitet innehåller olika 

aspekter: hälsa, samhälle, organisation, vård filosofi, etik, uppgift och relation, 

patient och närstående, vårdmiljö, vårdare och vårdteam. Dessa kan antingen ses 

som enskilda aspekter inom omvårdnad eller som en helhet. Aspekten om hälsa 

handlar om vad som främjar hälsa och förebygger sjukdom eller ohälsa. Samhällets 

värderingar och politiska styrning påverkar sjukvårdens förutsättningar samt hur 

vården organiseras. Den enskilde vårdaren har ansvar att utifrån vårdfilosofiska 

antaganden stå upp för patienten oavsett klass, kön och etnicitet. Personal inom 

hälso- och sjukvården är ålagda att följa de etiska principerna, det är en 

grundläggande del i omvårdnaden. Patienten och vårdaren utgör den centrala delen 

av omvårdnaden där personcentrerat förhållningssätt är grunden. Uppgift och 

relation går inte att skilja åt, dock behöver ibland uppgiften prioriteras och ibland 

relationen. Närstående är en viktig del av omvårdnaden och bör inkluderas. 

Närstående kan ses som en resurs men ibland är det i behov av stöd likväl som 

patienten. Vårdteamet är mellan de olika professionerna, patient och närstående. Det 

beskrivs utifrån grad av samarbete, mål och hierarkisk struktur. 

 

 

1.7 Problemformulering  

Våld mot kvinnor i nära relationer är idag ett globalt folkhälsoproblem som 

sjuksköterskor möter världen över. Mörkertalet av våld mot kvinnor är stort, 

kvinnorna normaliserar och förminskar sig själva då de anser och upplever att de ej 

blir betrodda eller tas på allvar från varken samhället eller vården. Det är viktigt att 

belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av dessa kvinnor då den första kontakten 

i vården oftast sker i mötet med en sjuksköterska.  Studier har visat att hälso-och 

sjukvårdspersonal många gånger missat att uppmärksamma och därmed anmäla 

våld mot kvinnor. Med ökad kunskap kring ämnet och fastställda rutiner skulle våld 

mot kvinnor i nära relationer kunna uppmärksammas och begränsas. Det skulle även 

bidra till att så god vård som möjligt uppnås. 
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2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  

 

3. METOD  

För att på bästa sätt beskriva sjuksköterskans erfarenheter valde vi att göra en 

systematisk litteraturöversikt med kvalitativ design. Syftet med en kvalitativ design 

är att ge beskrivande data av människors egna skrivna eller talade ord och 

observerbara beteende (Olsson och Sörensen, 2011, 131). Enligt Henricson och 

Billhult (2012, 130) avser kvalitativ design studerandet av personers levda 

erfarenheter. Designen kännetecknas av ett öppet förhållningssätt mot 

forskningsfältet och en medvetenhet av den indirekta betydelsen förförståelsen har 

på studiens resultat.  

 

En litteraturstudie baseras på tidigare publicerad litteratur utifrån vetenskapliga 

artiklar (Olsson och Sörensen, 2011). En systematisk litteraturöversikt syftar till att 

få en bild av nuvarande forskning och därmed ett underlag för att kunna bedriva en 

kunskapsbaserad vård (Rosén, 2014, 429). 

 

Inklusion - Studien inkluderade artiklar som handlade om legitimerade  

sjuksköterskor från olika delar av världen som vårdat vuxna kvinnor utsatta för våld, 

det vill säga kvinnor i åldrarna 18 år och äldre. Artiklarna inkluderade kvinnor med 

olika etniciteter.   

Exklusion - Studien exkluderar all vårdpersonal bortsett från sjuksköterskor då 

studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter.   

 

3.1 Sökmetoder  

Litteraturen som inkluderades var vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. 

Artiklarna var skrivna på engelska och var granskade av sakkunniga det vill säga att 

de var peer reviewed. Artiklarna publicerades mellan 2000-2016 för att en bild av 

den aktuella forskningen som skapats. Litteratur som exkluderades var artiklar på 

annat språk än engelska och artiklar äldre än 16 år.  



8 
 

För att få fram söktermer på engelska användes sökverktygen Cinahl Headings och 

Svensk - Medical Subject Headings (Svensk MeSH). Först användes Svensk MeSH 

för att göra en korrekt översättning av svenska ord till engelska. Därefter användes 

dessa termer i Cinahl Headings för att hitta relevanta ämnesord. De elektroniska 

referensdatabaserna som användes var Cinahl, PubMed och SveMed+. Följande 

sökord användes i olika kombinationer i databaserna:  

Cinahl: nurse-patient relations, domestic violence, spouse abuse, intimate partner 

violence, against women, physical abuse, violence, battered women, nurse care, 

person centered care, nurse attitudes, prevention.  

PubMed: Physical abuse, intimate partner violence, battered women, nurse care, 

nurse experience, domestic violence, registered nurse, perception, work experience, 

nurse, nurse role, attitudes. 

 SveMed+: våldsutsatta kvinnor, våld mot kvinnor, violence, Women, nurse.  

(Se tabell 1, bilaga 2.). 

 

Söktermerna har kombinerats och satts samman med olika booleska sökoperatorer 

vilket innebär att orden lades ihop med operatorerna AND, OR, och NOT. Ordet OR 

användes för att få en överblick av området och enligt Karlsson (2014, 107) ökar 

sensitiviteten och sökningen expanderar när orden läggs ihop med OR. Enligt 

Willman et al. (2016) gör AND att sökningen fokuseras på ett mera avgränsat 

område och identifierar de mest relevanta artiklarna medans NOT exkluderar 

artiklar som innehåller vissa söktermer.  

 

3.2 Urval  

Granskningsprocessen skedde i fyra steg. Först utfördes en litteratursökning utifrån 

sökord, därefter lästes artiklarna utifrån titelnivå. Det titlar som motsvarade studiens 

syfte lästes på abstraktsnivå. Sedan skedde en bedömning av vilka artiklar som 

uppfyllde inklusions och exklusionskriterier. Därefter lästes artiklarna i sin helhet 

och valdes ut för kvalitetsgranskning. Artikelöversikten finns presenterad i tabell 2, 

bilaga 4.  

 

Bedömningsmallen som användes är en mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik utformad av SBU (2014) (Se bilaga 3.). Enligt Willman 

et al. (2016) bör granskningsprotokollet vara utformat och anpassat till respektive 
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projekt. Mallen utökades därför med specifika frågor som var relevanta utifrån 

studien. Utifrån protokollet bedömdes och kvalitet granskades artiklarna och därmed 

fick de poäng. Varje poäng omvandlades till procent där grad I motsvarar 80-100%, 

grad II 70-79% och grad III 60-69%. Artiklar med lägre procentsats än 60% uteslöts  

från studien då det inte höll tillräckligt god kvalité (jfr. Olsson och Sörensen, 2011, 

279).  

 

3.3 Analys  

Artiklarna som valdes ut analyserades med inspiration från en manifest 

innehållsanalys med kvalitativ ansats. Hällgren Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att en manifest innehållsanalys koncentrerar sig på det som är synligt och 

uppenbart i texten. Fokus vid kvalitativ ansats är likheter och skillnader i en text. 

Genom att identifiera dessa kan man beskriva variationer (Lundman och Hällgren 

Graneheim, 2008, 162). Hällgren Graneheim och Lundman (2004) anser att en viss 

typ av tolkning är viktig för att inte förlora textens helhet. Det är viktigt att beakta 

sammanhanget som omger texten, delar ur texten kan ej tas ur sin omgivning. 

Texten ses därför inte som autonom och fri från sitt sammanhang (Lundman och 

Hällgren Graneheim, 2008, 162).   

I analysförfarandet skrevs artiklarna ut och lästes flera gånger i sin helhet för att 

skapa en tydlig helhetsbild och en ökad förståelse. Därefter lästes artiklarna med 

avsikten att ta ut relevanta meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Dessa 

markerades och skrevs sedan in i ett Word- dokument. Hällgren Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver meningsenheter som meningar, flera ord eller uttalanden 

som tillsammans redogör för ett centralt innehåll och budskap. Därefter översattes 

meningsenheterna noggrant med hjälp av ett engelskt-svenskt lexikon för att bevara 

textens sammanhang och för att undvika missförstånd eller feltolkningar av texten.  

 

En kondensering av texten utfördes därefter. Kondensering beskrivs enligt Hällgren 

Graneheim och Lundman (2004) som en process där man förkortar 

meningsenheterna men bevarar kärninnehållet. Utifrån meningsenheterna skapades 

koder där meningsenheterna sammanfattades i ett eller ett fåtal ord. Därefter lästes 

materialet igenom för att skapa en överblick och för att underlätta indelningen av 

koderna. De som innehöll ett likvärdigt innehåll färglades och sorterades in i olika 
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Word- dokument. Sedan sorterades dessa in i kategorier. Enligt Hällgren Graneheim 

och Lundman (2004) är kategorier något som främst avser en beskrivning av textens 

innehåll och ses därför som ett uttryck för den uppenbara texten. Då 

kategoriseringen av meningsenheter utförts valdes domäner. En domän är delar av 

texten som handlar om ett specifikt område och utgör en grov struktur som är möjlig 

att identifiera genom låg grad av tolkning (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008, 

162). 

 

3.4 Forskningsetik  

Enligt Kjellström (2014, 72–76) är den etiska utmaningen kring forskning som 

handlar om människor att undvika att personerna till studien kommer till skada eller 

utnyttjas. Därför ska forskningen ta hänsyn till de etiska principerna, 

autonomiprincipen, göra gott-principen och människovärdesprincipen. För att en 

studie ska kunna kallas etisk måste den handla om väsentliga frågor, ha vetenskaplig 

kvalité och genomföras på ett etiskt sätt. Det är därför viktigt att forskningsfrågan 

har ett betydelsefullt värde och att studiens resultat kommer till nytta (Kjellström, 

2014, 76). Det är viktigt att som student vara medveten om sina begränsade språk 

och metodologiska kunskaper. Det finns annars risk för feltolkning och orättvisa 

bedömningar och att grupper beskrivs nedlåtande (Kjellström, 2014, 86). Det var 

därför av värde att utföra arbetet systematiskt och metodiskt som möjligt. Då 

författarna strävade efter ett trovärdigt resultat som sedan kan återföras till de som 

har mest användning för det togs hänsyn till den egna förförståelsen och de 

erfarenheter som redan fanns. 
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4. RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskans erfarenheter vid mötet med kvinnor som blivit 

utsatta för våld i nära relationer. Studiens resultat baserade sig på 10 vetenskapliga 

artiklar. Analysen resulterade i att sjuksköterskans erfarenheter samlades under tre 

domäner: Förhållningssätt i mötet, Känslor som uppstår i mötet samt Behov av 

kunskap och stöd, med totalt nio kategorier (Se figur 1.). 

 

 

 

Figur 1. Översikt över Domäner och kategorier. 

 

4.1 Förhållningssätt i mötet 

Denna domän innehåller tre kategorier vilka är Förhållningssätt och fördomar, 

Konsekvenser av förhållningssätt och fördomar samt Upplevelse av mötet. 

Tillsammans beskriver det hur sjuksköterskan inom sin profession förhåller sig till 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer utifrån tidigare erfarenheter och 

upplevelser. 
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4.1.1 Förhållningssätt och fördomar 

Sjuksköterskorna i en studie av Tower et al. (2012) studerade vilka orsaker det fanns 

till varför vissa kvinnor presenterades som ett resultat till våld. I samma studie 

beskrev sjuksköterskorna att de dömde en viss typ av kvinnor och kategoriserade 

dem och deras problem (ibid.). Kvinnor som var alkoholberoende ansågs vara vana 

vid misshandel och detta gjorde att sjuksköterskorna normaliserade våldet 

(Sundborg et al., 2015). Tron om att en viss kultur leder till att en viss typ av 

människor accepterar våld resulterade i att sjuksköterskorna tvekade att ställa frågor 

om våld (ibid.). I några av studierna tas det upp att personliga känslor (Häggblom 

och Möller, 2006), och personliga erfarenheter (Inoue och Armitage, 2006; Webster 

et al., 2006) påverkar hur fenomenet våld uppfattas. Vissa sjuksköterskor ansåg dock 

att personliga erfarenheter eller fördomar ej påverkade deras arbete i behandlingen 

av kvinnor utsatta för våld (Inoue och Armitage, 2006).   

 

Var gränsen mellan relationsfrågor och misshandel gick, var svårt att urskilja (ibid.). 

Några sjuksköterskor beskrev att våld är en del av livet och en del av äktenskapet 

medan några få såg det som oacceptabelt (ibid.). Vissa sjuksköterskor kände behovet  

av att få veta bakomliggande orsaker till våldet. De ansåg att våldet uppstod av en 

orsak, att kvinnorna provocerat förövaren att agera våldsamt (ibid.). I en annan 

studie av Häggblom och Möller (2006) ansåg sjuksköterskorna att det är viktigt att ta 

ställning mot våldet. De berättade för kvinnorna de träffade att ingen har rättigheter 

att utsätta en annan människa för våld.   

 

4.1.2 Konsekvenser av förhållningssätt och fördomar 

Det konsekvenser som uppkom i samband med sjuksköterskornas förhållningssätt 

och fördomar mot kvinnor utsatta för våld i nära relationer var framförallt att det 

avsade sig ansvaret att upptäcka våld (Sundborg et al., 2015) och bortprioriterade de 

emotionella aspekterna och istället prioriterade fysiska och medicinska aspekter av 

vården (Brykczynski et al., 2011). Det fanns olika bakomliggande orsaker till varför 

sjuksköterskorna ansåg att ansvaret inte var deras. En av orsakerna var bristen på 

tid, de ansåg inte att deras tid skulle spenderas på att upptäcka och fråga kvinnor om 

det blivit utsatta för våld (Sundborg et al., 2015). En annan orsak var att det inte 

ansåg sig själva som de bäst lämpade att hantera frågan, de överlät ansvaret till 

andra yrkesgrupper som det trodde var bättre lämpade för att möta dessa kvinnor. 
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Sjuksköterskorna trodde att kvinnor utsatta för våld i nära relationer delade samma 

uppfattning om dem, det vill säga att våldet inte var sjuksköterskornas bekymmer 

(ibid.).   

 

När sjuksköterskorna blev medvetna om sin roll och sitt ansvar gentemot kvinnor 

utsatta för våld började det tveka huruvida det skulle fråga kvinnorna angående 

våldet (ibid.). Instinktiva känslor utifrån kvinnornas beteende använde sig flertalet 

sjuksköterskor av för att våga ställa frågor om eventuellt våld i mötet med kvinnorna 

(Häggblom och Möller, 2006; Sundborg et al., 2015). I en studie av Robinson (2010) 

framkom det att sjuksköterskorna förlitade sig på att kvinnornas beteende skulle 

antyda till möjligheten av våld i nära relationer. Det skulle väcka misstanke hos 

sjuksköterskan vilket skulle medföra specifika frågor relaterat till våldet.   

 

Fördomar mot kvinnor utsatta för våld i nära relationer medförde att vissa 

sjuksköterskor utifrån egna personliga åsikter och tro valde att inte ställa frågor fast 

det finns tydliga tecken på att kvinnorna blivit utsatta för våld (Inoue och Armitage, 

2006). I en annan studie av Robinson (2010) redovisas det att sjuksköterskor utifrån 

fördomar inte brydde sig om uppföljning fast våldet var fastställt. Tower et al. (2012) 

beskriver att trovärdighet eller att vara trovärdig som patient ansågs viktigt för 

sjuksköterskor. Vilket inte är lätt för kvinnor utsatta för våld att etablera. 

Sjuksköterskorna ansåg att kvinnorna ibland hade en tendens att försköna och inte 

berätta hela historien (ibid.). 

 

4.1.3 Upplevelse av mötet  

Sjuksköterskorna upplevde att mötet med de utsatta kvinnorna utlöste känslan av 

sympati  (Tower et al., 2012; Inoue och Armitage, 2006; van der Wath et al., 2013). 

Vidare beskrevs en ansvarskänsla för de utsatta kvinnorna av sjuksköterskorna och 

ett engagemang som möjliggjorde för att de kunde vara närvarande i mötet 

(Häggblom och Möller, 2006). Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att visa 

sitt stöd mot kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; Hughes, 2010; Häggblom och 

Möller, 2006). De beskrev hur de genom att stötta kvinnorna, kunde skapa ett 

förtroende (Brykczynski et al., 2011) och att det upplevdes väldigt meningsfullt att 

göra detta (Häggblom och Möller, 2006). Vidare beskrev sjuksköterskorna att de 
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upplevde sitt arbete med kvinnorna som givande (ibid.) och de kände sig hedrade 

över att kvinnorna ville dela sina historier med dem (Webster et al., 2006).   

 

Sjuksköterskorna upplevde att för att skapa ett förtroende så krävdes det en 

ömsesidig relation (Brykczynski et al., 2011; Sundborg et al., 2015).  För att ett 

avslöjande skulle kunna ske så upplevde sjuksköterskorna att en känsla av säkerhet 

måste finnas (ibid.). Det var viktigt att intervjua kvinnan i en säker och privat miljö 

(Häggblom och Möller, 2006). Vidare beskrev sjuksköterskorna vikten av att skapa 

en säker atmosfär där kvinnorna kunde prata öppet utan att känna sig skuldbelagda 

(Brykczynski et al., 2011). I mötet med de utsatta kvinnorna upplevde 

sjuksköterskorna att det var viktigt att inte döma kvinnorna (Tower et al., 2012; 

Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskorna fann det viktigt att uttrycka sin förståelse 

gentemot kvinnorna (Häggblom och Möller, 2006). Känslor som besvikelse och sorg 

upplevdes eftersom det fanns svårigheter med att förstå hur kvinnorna kunde stanna 

i ett våldsamt förhållande (Robinson, 2010; Goldblatt, 2009).  

 

4.2 Känslor som uppstår i mötet  

Denna domän är uppdelad i fyra kategorier vilka är Ambivalens, Känsla av 

frustration och maktlöshet, Känslomässig isolering och Känslomässigt engagemang. 

Tillsammans beskriver det Sjuksköterskans känslor som uppstår i mötet med 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

 

4.2.1 Ambivalens  

Sjuksköterskorna upplevde starka ambivalenta känslor i mötet med våldsutsatta 

kvinnor (van der Wath et al., 2013; Goldblatt, 2009; Tower et al., 2012; Häggblom 

och Möller, 2006). Det handlade då om att sjuksköterskorna sympatiserade med det 

kvinnliga offret och samtidigt kände ilska mot förövaren (van der Wath et al., 2013; 

Inoue och Armitage, 2006). Trots dessa känslor försökte sjuksköterskorna vara 

förnuftiga och inte försöka pressa fram några beslut från kvinnan (Inoue och 

Armitage, 2006). Sjuksköterskorna beskrev både ett intresse och en rädsla för att 

lyssna till kvinnors berättelser om utsatthet för våld då det framkallade en 

känslomässig reaktion (Sundborg et al., 2015). En inblandning  kunde utlösa deras 

egna känslor med överväldigande frustration, ångest och psykisk stress, ilska och 

hopplöshet (Häggblom och Möller, 2006). De riskerade även att drabbas av 
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missmod, oro (Häggblom och Möller, 2006) och sorg och ilska (Brykczynski et al., 

2011) vid de tillfällen som en kvinna valde att gå tillbaka till ett våldsamt förhållande 

(ibid.). 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna en oro över att inte lyckas identifiera några 

våldsutsatta kvinnor (Häggblom och Möller, 2006). Ambivalens över huruvida man 

skulle fråga och vid vilket tillfälle man skulle fråga uppstod (ibid.). Det framkom att 

man ville fråga kvinnorna angående utsatthet för våld, men att en viss ambivalens 

uppstod då det fanns en osäkerhet i hur man hanterade situationen som följde efter 

att frågan ställts (Häggblom och Möller, 2006; Sundborg et al., 2015).   

 

4.2.2 Känsla av frustration och maktlöshet  

Känslor som frustration (Häggblom och Möller, 2006; Webster et al., 2006; 

Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; Brykczynski et al., 2011) och maktlöshet 

(Häggblom och Möller, 2006; van der Wath et al., 2013) uppstod i mötet med 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer av sjuksköterskorna. Det fanns flera 

bakomliggande orsaker till varför dessa känslor uppstod. En av orsakerna till att 

sjuksköterskorna kände frustration blandat med hjälplöshet var avsaknad av 

förståelse i samband med bristen av tid, avsaknad av förståelse då kvinnorna valde 

att gå tillbaka till det destruktiva förhållandet samt bristen av tid i 

omhändertagandet på akutmottagningen (Robinson, 2010). Sjuksköterskornas vilja 

att rädda kvinnorna (Webster et al., 2006) och utföra ett felfritt arbete och 

omhändertagande (Brykczynski et al., 2011) för att sedan se kvinnorna gå tillbaka till 

förövaren upplevs ofta frustrerande (Webster et al., 2006; Robinson, 2010; 

Brykczynski et al., 2011) med en känsla av maktlöshet över situationen (Häggblom 

och Möller, 2006; van der Wath et al., 2013). Frustrationen hos sjuksköterskorna 

gentemot kvinnorna som valde att stanna kvar hos förövaren kunde resultera i att de 

valde att inte kartlägga våldet, de önskade omedelbar respons i försöket att hjälpa 

kvinnorna (Robinson, 2010). Några sjuksköterskor kände ilska och frustration 

gentemot kollegor som misslyckats med att identifiera de utsatta kvinnorna medan 

några andra sjuksköterskor kände frustration mot socialtjänstens oförmåga att 

hjälpa kvinnorna, läkarnas motvillighet till att ingripa, polisens kränkande 

bemötande och kollegors reaktioner när sjuksköterskorna delade med sig av kunskap 

om ämnet  Ytterligare en orsak till känslan av frustration hos sjuksköterskorna var 
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oförmågan att kunna lindra själslig smärta och lidande hos kvinnorna utsatta för 

våld i nära relationer (Goldblatt, 2009).  

 

4.2.3 Känslomässig isolering  

Sjuksköterskorna kände en rädsla över att bli känslomässigt involverad med offren 

(Inoue och Armitage, 2006; Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; Sundborg et al., 2015) 

vilket gjorde att de undvek att ställa frågor till kvinnorna angående våld i nära 

relationer (Sundborg et al., 2015). Utifrån försök till att skydda patienterna och sig 

själva från pinsamma och känslomässiga situationer undvek sjuksköterskorna att 

ställa frågor vid första mötet med kvinnan. De visste inte hur det skulle ställa frågan 

angående våld och var rädda för att fråga på fel sätt (ibid.). Vissa sjuksköterskor 

uppgav en önskan om att kunna avstå från emotionella och omvårdande aspekter 

inom yrket och istället fokusera på de fysiska aspekterna inom vården (Goldblatt, 

2009). I samma studie förklarade en sjuksköterska att genom att undvika kvinnors 

emotionella smärta och endast prioritera det fysiska vårdandet uppfyllde hon sitt 

huvudområde samtidigt som hon skyddade sig själv från ångest och känsla av 

hjälplöshet (ibid.). Den känslomässiga avskärmningen från sjuksköterskorna gjorde 

att de inte behövde känna känslan av maktlöshet (van der Wath et al., 2013).  

 

4.2.4 Känslomässigt engagemang  

Mötet med de utsatta kvinnorna och deras avslöjanden gjorde att sjuksköterskorna 

blev känslomässigt överväldigande (Goldblatt, 2009; Webster et al., 2006). 

Känslorna kom på ett plötsligt intensivt sätt och i form av ilska, sorg, rädsla, 

depression, chock, sympati (van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att 

genom att möta och lyssna på de utsatta kvinnorna skapades påträngande levande 

minnen (van der Wath et al., 2013; Häggblom och Möller, 2006). Vidare redovisades 

att stressiga minnen av egen personlig utsatthet för våld kunde utlösas av en kvinnas 

avslöjande om utsatthet (Webster et al., 2006). Minnena kunde även utlösas av 

liknande patientfall (van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna kände ett tydligt 

engagemang gentemot kvinnorna och lät sig beröras fast de var medvetna om att det 

kunde ge upphov till en förändring inom dem (Häggblom och Möller, 2006).   

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att distansera sig från kvinnornas 

erfarenheter och började identifiera sig med kvinnan (Goldblatt, 2009). De 

känslorna som upplevdes av kvinnorna återspeglades hos sjuksköterskan som 
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upplevde en liknande känslomässig reaktion (Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 

2013). Sjuksköterskorna drabbades av en kvarliggande oro och jobbiga tankar (van 

der Wath et al., 2013). Den känslomässiga påverkan som uppstår påverkar 

sjuksköterskans familj (ibid.). Mötet påverkar deras privatliv och hur de beter sig i 

olika roller såsom hustru och förälder (Goldblatt, 2009).   

 

4.3 Behov av kunskap och stöd 

Denna domän är uppdelad i två kategorier vilka är Brist på kunskap och Behov av 

stöd från omgivningen. Tillsammans beskriver det Sjuksköterskans behov av 

kunskap och stöd i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

 

4.3.1 Brist på kunskap  

En bristande kunskap upplevdes bland sjuksköterskorna då de kom i kontakt med 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer (Robinson, 2010; Sundborg et al., 2015; 

Häggblom och Möller, 2006; Inoue och Armitage, 2006; Webster et al., 2006). 

Vidare beskrevs att det var på grund av kunskapsbristen som man tvekade att fråga 

kvinnorna om utsattheten för våld (Sundborg et al., 2015; Robinson, 2010; Webster 

et al., 2006). Att inte ha erfarenhet inom ämnet bidrog till att sjuksköterskorna 

undvek problemet (Inoue och Armitage, 2006) eller att de uppvisade ett opersonligt 

bemötande (Tower et al., 2012).   

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att erfarenhet tycktes vara något som bidrog till att 

de kände sig mer bekväma i sin roll (Webster et al., 2006) och som gjorde att man 

blev mer direkt i sitt frågande (Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskorna beskrev 

också att det finns ett behov av mer kunskap (Webster et al., 2006; Hughes, 2010), 

och att kunskap minskar den tveksamhet som kunde uppstå i mötet med de utsatta 

kvinnorna (Sundborg et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev behovet av  riktlinjer 

som kunde tydliggöra hur arbetet ska fortskrida vid misstanke om utsatthet för våld 

(Hughes, 2010) eller hur man frågar om utsattheten (Sundborg et al., 2015). Annars 

upplevde sjuksköterskorna att det var lätt att endast fråga vid uppenbara tecken på 

fysisk misshandel (ibid.). Utbildning gjorde att sjuksköterskorna kände sig trygg i sitt 

arbete (Häggblom och Möller, 2006). En brist på utbildning beskrevs av 

sjuksköterskorna (ibid.). Vilket gjorde att sjuksköterskorna fick förlita sig till sitt 

egna tillvägagångssätt och personliga erfarenheter (ibid.). 
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4.3.2 Behov av stöd från omgivningen  

Omgivningens betydelsefulla roll beskrevs av flertalet sjuksköterskor. För att kunna 

hantera den stress som uppkom i arbetet med misshandlade kvinnor beskrevs olika 

egenvårdsstrategier. De varierade mellan fysiska aktiviteter, reflekterande samtal 

med sin partner, chef eller kollega (Webster et al., 2006). I en studie beskrev 

sjuksköterskorna att stödet från omgivningen, där erfarenheter och frågor om våld i 

nära relationer kunde delas, underlättade frågandet i mötet med kvinnorna 

(Sundborg et al., 2015). I samma studie beskrev sjuksköterskorna att stödet från 

omgivningen genom specifik utbildning om ämnet hjälpte för att ställa frågan om 

våld (ibid.). Sjuksköterskor var en del av ett nätverk som bestod av polisen, 

socialtjänsten och personal från ett skyddat boende. Det gemensamma arbetet och 

ansträngningen mot att hjälpa kvinnorna gav sjuksköterskorna känslan av stöd 

(Häggblom och Möller, 2006) samtidigt som kollegors uppmuntran gav 

sjuksköterskorna styrka i arbetet med utsatta kvinnor (ibid.).   

 

Flertalet sjuksköterskor från olika studier beskrev saknaden av stöd från 

omgivningen. De var i behov av fler möjligheter av stödjande och reflekterande 

samtal från både kollegor och chefer (Webster et al., 2006; Sundborg et al., 2015). 

Praktiskt stöd från hälso-och sjukvårdens organisationer i arbetet med kvinnorna var 

nästintill totalt frånvarande (Häggblom och Möller, 2006). I brist på professionellt 

stöd beskrevs stöd från partner eller vänner som en viktig del för att minska 

sjuksköterskornas tvekan i arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer 

(Sundborg et al., 2015).   

 

5. DISKUSSION 

Diskussionen är uppdelad i tre delar. Första delen är metoddiskussionen, där 

författarna diskuterar och motiverar tillvägagångssättet kring studien. Därefter 

kommer resultatdiskussionen där litteraturstudiens tre domäner kommer diskuteras 

utifrån ytterligare vetenskapliga studier och Modellen för omvårdnad (2015) från 

Umeå universitet. Sista delen är etikdiskussionen där etiska överväganden 

diskuteras. 
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5.1 Metoddiskussion   

För att uppnå studiens syfte och beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer gjordes studien med en kvalitativ 

ansats som baserades på vetenskapliga artiklar innehållande beskrivningar av 

sjuksköterskans erfarenheter. De 10 artiklar som valdes till resultatet baserades på 

intervjuer med sjuksköterskor vilket är relevant för att beskriva deras erfarenheter i 

mötet utsatta kvinnor. Henricson och Billhult (2012, 130) beskriver att kvalitativ 

metod avser just att beskriva personers levda erfarenheter. Studien var en 

systematisk litteraturöversikt, vilket syftar till att skapa en bild av det nuvarande 

forskningsläget (Rosén, 2012, 429). Om studien istället skulle gjorts som en empirisk 

intervjustudie hade detta skapat ett resultat avgränsat till ett litet geografiskt område 

då intervjuerna endast hade kunnat genomföras inom en begränsad del av 

Västerbotten. Genom att göra en systematisk litteraturöversikt baserad på artiklar 

innehållande forskning från Sverige, Finland, Australien, Kanada, USA, Sydafrika, 

Israel och Japan skapas ett mer tillförlitligt och omfångsrikt resultat då det beskriver 

sjuksköterskans erfarenheter världen över. Att inkludera artiklar från hela världen 

var ett medvetet val av författarna då företeelsen våld i en nära relation är ett globalt 

problem och således ett problem för sjuksköterskor över hela världen.   

 

Litteraturöversikten inkluderade endast legitimerade sjuksköterskor och 

exkluderade studier som innehöll erfarenheter från andra professioner. Detta för att 

artiklarna skulle motsvara studiens syfte. Artiklarna som valdes var skrivna på 

engelska vilket beskrivs av Östlundh (2012, 74) som det vanligaste vetenskapliga 

språket. Att artiklarna är skrivna på engelska kan göra att det finns risk för att de inte 

översätts korrekt och därmed kan leda till en feltolkning av texten. Genom att först 

använda ett Svenskt-engelskt lexikon och var för sig översätta de meningsenheter 

som valts ut och sedan tillsammans komma överens om korrekt översättning 

minskar risken för att feltolkningar ska uppstå och tillförlitligheten ökar.  

 

Artiklarna till resultatet skulle vara publicerade inom åren 2000 - 2016 för att 

redogöra för det aktuella forskningsläget. Enligt Östlundh (2012, 74) är vetenskapligt 

material en färskvara och avgränsning i tid är lämpligt för att undvika äldre artiklar.  

Till studien användes tre olika elektroniska referensdatabaser: PubMed, Cinahl och 

SveMed+. Endast artiklar ur sökningarna från PubMed och Cinahl valdes ut till 
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resultatet. För att en litteratursökning ska ha tillfredsställande omfattning bör 

sökningen omfatta flera elektroniska databaser (Willman et al., 2016). Det kan därför 

ses som en svaghet att endast två databaser svarade för artiklarna till resultatet, men 

dessa beskrivs enligt Willman et al. (2016) som de största inom inriktning mot 

omvårdnadsvetenskap. Det förekom dubbletter av artiklar i Cinahl och PubMed, 

vilket kan ses som en styrka då det stärker tillförlitligheten av studien.  

 

Till en början upplevdes det svårt att veta vilka sökord som skulle användas, därför 

användes svensk- MeSH för att ta fram korrekta sökord (Willman et al., 2016).  

Endast artiklar som var peer rewied inkluderades i sökningen, det vill säga endast 

artiklar som har genomgått en kritisk granskning av expertis inom området (ibid.). 

De artiklar som efter sökningen valts ut lästes i sin helhet och genomgick sedan en 

kvalitetsgranskning. Granskningen skedde med hjälp av SBU:s granskningsmall som 

rekommenderas enligt Willman et al. (2016) (Se bilaga 3.). Granskningen utfördes av 

båda författarna och detta ökar enligt Willman et al. (2016) trovärdigheten. Efter att 

granskningen utförts valdes artiklar med medel eller hög kvalitet.   

 

Då analysprocessen skulle utföras studerades Hällgren Graneheim och Lundmans 

(2004) artikel samt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) bokkapitel där de 

utförligt beskriver processen för en manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. 

Då författarna inte tidigare använt sig av kvalitativ innehållsanalys var det viktigt att 

först skaffa sig kunskap och läsa på om metoden innan analysen utfördes. Allt 

material bearbetades och sammanställdes av båda författarna på ett så objektiv sätt 

som möjligt. Detta för att minska risken för att eventuell förförståelse skulle påverka 

resultatet. Att reflektera över sin egen förförståelse och vad denna kan ha för 

betydelse stärker enligt Priebe och Landström (2012, 46) studiens pålitlighet.   

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Utifrån det kommer de tre 

domänerna som utgör resultatet att diskuteras.   
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Resultatet visar att sjuksköterskans personliga erfarenheter och känslor påverkas av 

hur fenomenet våld uppfattades. Sjuksköterskorna tenderar att döma vissa typer av 

kvinnor och kategoriserade dem och deras problem. Vidare beskrevs det att 

sjuksköterskorna ansåg att det var en kulturell påverkan som skapade de 

accepterande förhållningssätt mot våldet och att denna tro påverkade huruvida de 

ställde frågor om utsattheten för våld. Det här styrks av Henderson (2001) som 

redovisade att sjuksköterskornas tro angående förklaringen av våld influerades av 

olika samhällsklasser och etnicitet. Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser och handlar om att se personen bakom den sjuka patienten 

(Svensk sjuksköterskeförening, 201o; Modell för omvårdnad, 2015). Det ska finnas 

en ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och patient samt förståelse och 

individuell rätt till självbestämmande (Smith-Trudeau, 2016). Personcentrerad vård 

innebär att sjuksköterskan skall visa respekt, förståelse och acceptans gentemot 

kulturella skillnader samt ta hänsyn till personers individuella förväntningar oavsett 

kultur (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  När sjuksköterskans personliga 

antaganden påverkade vem som fick frågan om utsatthet för våld strider det mot 

HSL (SFS 1982:763§2) som beskriver att all vård skall ges på lika villkor för hela 

befolkningen och med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. 

  

Den studie vi ansåg skiljde sig mest utifrån övriga studier var den av Inoue och 

Armitage (2006). Studien involverade japanska sjuksköterskor som ansåg att våld 

var en del av ett äktenskap och betonade att våldet var en relationsfråga. De japanska 

sjuksköterskorna var övertygade om att våldet skedde av en anledning och trodde att 

kvinnorna provocerat mannen till ett våldsamt beteende. Få av sjuksköterskorna 

ansåg våld oacceptabelt. Guruge (2012) beskriver att flertalet av deltagarna i en 

studie om srilankesiska sjuksköterskor, beskrev att kvinnorna borde stanna kvar i 

äktenskapet. Att vi har uppmärksammat och reflekterat över dessa åsikter tror vi kan 

bero på kulturella skillnader. 

  

Resultatet av litteraturstudien visade konsekvenserna av sjuksköterskornas 

förhållningssätt och fördomar gentemot de utsatta kvinnorna. Det resulterade i att 

sjuksköterskorna avsade sig ansvaret och överlät det till andra yrkesgrupper som de 

ansåg var bättre lämpade att hantera frågan om våld. 
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Sjuksköterskorna bortprioriterade de emotionella aspekterna av omvårdnaden då det 

inte såg det som deras uppgift. Det prioriterade istället det fysiska och medicinska 

aspekterna av vården. Varför sjuksköterskor valde att bortse från det psykiska och 

emotionella vårdandet och istället fokusera på fysisk hälsa beror på bristen av tid och 

kunskap (Guruge, 2012). En reflektion som uppstod var att det inte alltid behöver 

vara negativt att sjuksköterskorna prioriterade patienternas fysiska skador. Flertalet 

av kvinnorna som uppsökte vård var i stort behov av medicinsk behandling för de 

fysiska skadorna som uppkommit i samband med våldet. Här gäller det att i första 

hand prioritera kvinnans behov men inse att båda aspekterna måste 

beaktas. Modellen för omvårdnad (2015) från Umeå universitet beskriver att 

omvårdnaden består av två delar som samverkar med varandra. Vårdarens uppgift 

och relation, i det här fallet sjuksköterskans uppgift och relation till patienten. I 

modellen redovisas att ibland måste uppgiften prioriteras och ibland relationen. 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkas utifrån inre faktorer 

exempelvis vem de är som person samt yttre faktorer exempelvis tid och 

sammanhang. Relationen är beroende av de vårdande uppgifter som måste utföras. 

Vidare framkommer det att kärnan i omvårdnaden är mellan patienten och 

sjuksköterskan. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska ske med ett 

personcentrerat förhållningssätt. Vilket är grunden i en personcentrerad vård 

(ibid.). En person är mer än en patient och hänsyn bör tas till personens bakgrund 

och historia i utförandet av omvårdnaden (ibid.). När sjuksköterskorna i 

litteraturstudien avsade sig ansvaret att vårda personen bakom de fysiska skadorna 

uppfyllde det inte längre sin roll som sjuksköterska. 

  

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna hade svårigheter med 

att hantera det känslor som uppkom i samband med mötet av kvinnorna och med att 

distansera sig från kvinnornas lidande. Det fanns en rädsla hos sjuksköterskorna 

över att bli känslomässigt involverad i kvinnornas emotionella smärta. Det styrks av 

Henderson (2001) som fann att sjuksköterskorna blev kvarlämnade med djupa 

olösta känslor efter mötet med kvinnorna. Många sjuksköterskor hade bristande 

kunskap om hur det skulle hantera känslorna som uppstod och det resulterade i 

känslomässig isolering och avskärmning från sjuksköterskorna i mötet med 

kvinnorna. För att kunna hantera känslorna som uppkom använde sig en del av 

sjuksköterskorna av olika egenvårdsstrategier. Vidare i studien framkom det att 



23 
 

sjuksköterskorna saknade stöd från omgivningen. De poängterade att de saknade 

reflekterande och stödjande samtal från kollegor eller chefer. Bradbury-Jones et al. 

(2013) fann i en studie angående förbättringar i vården av våldsutsatta kvinnor, att 

sjuksköterskorna ofta använde sig av egna copingstrategier och att det var få 

deltagare som beskrev att det uttryckte sina känslor eller tillgänglighet av formell 

tillsyn och debriefing. Författarna till studien anser att sjuksköterskornas behov av 

stöd för att kunna hantera svåra känslor som uppstår i mötet med kvinnorna borde 

prioriteras av vårdgivarna på varje arbetsplats. Sjuksköterskorna i litteraturstudiens 

resultat ansåg att stöd och hjälp från kollegor och chefer hjälpte dem i deras arbete 

med våldsutsatta kvinnorna.   

  

Resultatet visade att sjuksköterskor hade bristande kunskap om våld och 

våldsutsatta kvinnor. Bristande kunskap hos sjuksköterskorna resulterade i att det 

tvekade att fråga kvinnorna om våld. Detta resulterade i ett opersonligt bemötande 

eller att de avsade sig ansvaret. För att kunna upprätthålla en god personcentrerad 

vård är det viktigt att skapa en fungerande relation till patienten vilket 

sjuksköterskan ansvarar för (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Att sprida 

kunskap och information till patienten och erbjuda delaktighet inom behandling och 

vård är en annan viktig del av en personcentrerad vård (ibid.). Utifrån studiens 

resultat framkommer det tydligt att sjuksköterskorna i vissa avseenden ej uppvisade 

ett personcentrerat förhållningssätt gentemot sina patienter. I en studie av 

Henderson (2001) framkom det att sjuksköterskorna inte ansåg att de våldsutsatta 

kvinnorna var deras ansvarsområde. Vidare framkom det i resultat att sjuksköterskor 

saknade tydliga riktlinjer angående kartläggning av våld och hur frågorna skulle 

ställas. I en studie av Schoening et al. (2004) redovisas det att sjuksköterskorna var 

osäkra över hur kartläggningen av utsatta kvinnor gick till och det önskade utökade 

utbildningsprogram om hur kartläggning bör gå till. I en annan studie beskrev 

författaren att bristfälliga riktlinjer kunde hindra sjuksköterskorna att kartlägga 

våldet (Allard, 2013). Resultatet visade att sjuksköterskorna tyckte det var enkelt att 

fråga kvinnorna angående våld när det fanns tydliga tecken. Gibbons (2011) 

beskriver att det är viktigt för sjuksköterskor i arbetet med våldsutsatta kvinnor att 

känna igen tecken på våld. Utifrån resultatet framkom det att erfarenhet inom 

yrkesrollen eller ämnet våld bidrog till att det kände sig mer bekväma i rollen som 

sjuksköterska i mötet med kvinnan. Det styrks av en studie där sjuksköterskor 
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beskriver att erfarenhet inom ämnet gjorde att det blev mer bekanta med ämnet och 

det som förväntades av dom vid kartläggningen av våldet (Svavarsdottir och 

Orlygsdottir 2009). Författarna till litteraturstudien anser det viktigt att ämnet våld 

presenteras och att tydliga riktlinjer skapas på varje vårdavdelning. 

 

5.3 Forskningsetisk diskussion 

Artiklarna som valdes ut till studien var samtliga granskade och godkända av etisk 

kommitté. Det gör att det är stor sannolikhet att säkerhet, välbefinnande och 

rättigheter har garanterats hos deltagarna. Samtligt innehåll ur artiklarna har 

analyserats och redovisats. Forsberg och Wengström (2008) anser det oetiskt att 

välja bort litteratur som inte stöds av författarna då det kan leda till att relevant 

forskning utesluts på grund av den egna förförståelsen.  Författarna av studien hade 

begränsade förkunskaper inom ämnet men hänsyn har tagits då man försökt förhålla 

sig objektivt till allt material och försökt hantera det på ett sätt som ej skulle kunna 

påverka resultatet. Det är svårt att säga om författarnas förförståelse har påverkat 

resultatet men i enlighet med Henricson och Billhult (2012, 132) har ett öppet, 

flexibelt förhållningssätt mot forskningsfältet har antagits. 

 

6. KONKLUSION 

I denna litteraturöversikt sammanställs sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Resultatet visar på att det finns flera 

faktorer som skapar svårigheter, tvivel och som hindrar sjuksköterskan från att fråga 

om våldsutsatthet. Sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade en bristande 

kunskap och kompetens, varierande fördomar och förhållningssätt gentemot 

kvinnorna samt att de blev känslomässigt påverkade av mötet med kvinnor som 

utsatts för våld. Studiens resultat visade att sjuksköterskorna isolerade sina känslor 

för att skydda sig själv från känslomässig påverkan och att detta bidrog till att frågan 

om våld i nära relation undveks. Författarna av studien anser att det är viktigt med 

stöd och handledning i form av systematiska samtal. Detta är något som borde finnas 

tillgängligt inom alla hälso- och sjukvårdens verksamheter. Författarna av 

litteraturstudien anser att våld i nära relation är ett aktuellt forskningsämne då 

resultatet av studien visade på svagheter och bristande kompetens hos 

sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta kvinnor. Det finns behov av vidare forskning 
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för att öka förutsättningarna för sjuksköterskan i sitt arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Studiens resultat visade att det finns ett stort behov av utbildning för 

sjuksköterskor och att kunskap är en viktig faktor då det påverkar beredskapen för 

att möta de situationer som uppstår i mötet med våldsutsatta kvinnor. Utbildning 

kan bidra till ett mer professionellt förhållningssätt gentemot utsatta kvinnor och 

hanteringen av de känslor som uppstår i mötet, ökad beredskap för att ställa frågan 

om våldsutsatthet samt klargöra omvårdnaden och agerandet vid identifiering av 

våldsutsatta kvinnor. En ökad kompetens kan bidra till en ökad medvetenhet om 

attityder och fördomar vilket kan leda till ett bättre bemötande och en mer rättvis 

vård. Det skulle öka möjligheten för sjuksköterskorna att synliggöra fler kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer och ge dessa en adekvat vård.  Författarna av 

litteraturstudien anser att våld i nära relationer är ett ämne som bör introduceras 

tidigt i grundutbildningen för sjuksköterskor då de med stor sannolikhet kommer att 

möta detta stora problem oavsett arbetsplats.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

7. REFERENSER  

Allard, Charlotte. 2013. Caring for people who experience domestic abuse. 

Emergency Nurse, 21, 12-16.  

 

Bradbury-Jones, Caroline., Duncan, Fiona., Kroll, Thilo., Moy, Maxine. & Taylor, 

Julie. 2011. Improving the health care of women living with domestic abuse. Nursing 

Standard, 25, 35-40.  

 

Beynon, Charlene. E., Gutmanis, Iris.  A., Tutty, Leslie. M., Wathen, Nadine. C., & 

Macmillan, Harriet. L., (2012). Why physicians and nurses ask (or don’t) about 

partner violence: A qualitative analysis. BMC Public Health, 12, 473. 

 

Brottsförebyggande rådet. 2016. Våld i nära relationer. Tillgänglig online: 

http://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/vald-i-nara-relationer.html# (Hämtad 

2016-11-14).  

 

Bryant, Sharon. A. & Spencer, Gale. A. 2002. Domestic violence: what do nurse 

practitioners think? J Am Acad Nurse Pract, 14, 421-7.  

 

*Brykczynski, Karen. A., Crane, Patricia., Medina, Cindy. K. & Pedraza, Dora. 2011. 

Intimate partner violence: Advanced practice nurse’s clinical stories of success and 

challenge. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 23, 143-152.  

 

Dahlberg, Linda. L., Krug, Etienne. G. 2002. Violence, a global public health 

problem. I Etienne, G. Krug., Linda, L. Dahlberg., James A, Mercy., Antony, B. Zwi., 

& Rafael Lozano (red.). World report on violence and health. Geneva: World Health 

Organization, 1. Tillgänglig online: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf (Hämtad 

2012-11-08). 

 

FN. 1993. Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. [Elektronisk]. 

Tillgänglig online: 



27 
 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104 (Hämtad: 

2016-11-08).  

 

Forsberg, Christina. & Wengström, Yvonne. 2008. Att göra systematiska 

litteraturstudier. 2. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Frenzel, Anna. 2014. Brott i nära relationer: en nationell kartläggning. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet. Tillgänglig online: 

https://www.bra.se/download/18.9eaaede145606cc8651ff/1399015861526/2014_8

_Brott_i_nara_relationer.pdf (Hämtad: 2016-11-14).  

 

Furniss, Katheleen., McCaffrey, Mary., Parnell, Vereene. & Rovi, Susan. (2007). 

Nurses and barriers to screening for intimate partner violence. The American 

Journal of Maternal Child Nursing 32(4) 238- 243.  

 

Gibbons, Lynda. 2011. Dealing with the effects of domestic violence. Emergency 

Nurse, 19, 12-17.  

 

*Goldblatt, Hadass. 2009. Caring for abused women: Impact on nurses’ professional 

and personal life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65, 1645-1654.  

 

Grände, Josefin., Lundberg, Lisa., & Eriksson, Maria. (2014). I arbetet med 

våldsutsatta kvinnor. Stockholm: Gothia fortbildning AB. 

 

Guruge, Sepali. 2012. Nurses’ role in caring for women experiencing intimate partner 

violence in the Sri Lankan context. International Scholarly Research Network 

Nursing, 2012, 486273.  

 

Heise, Lori. & Claudia, Garcia-Moreno. 2002. Violence by intimate partners. I 

Etienne, G. Krug., Linda, L. Dahlberg., James A, Mercy., Antony, B. Zwi., & Rafael 

Lozano (red.). World report on violence and health. Geneva: World Health 

Organization, 1. Tillgänglig online: 



28 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf (Hämtad 

2012-11-08). 

 

 

Henderson, Angela. 2001. Factors influencing nurses’ response to abused women: 

what they say they do and why they say they do it. Journal of Interpersonal Violence, 

16, 1284–1306.  

 

Henricson, Maria. & Billhult, Annika. 2012. Kvalitativ design. I Maria Henricson 

(red.). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 1. 

uppl. Lund: Studentlitteratur. 129-137.   

 

*Hughes, Judy. 2010. Putting the pieces together: how public health nurses in rural 

and remote Canadian communities respond to intimate partner violence. Online 

Journal of Rural Nursing & Health Care, 10, 34-47.  

 

Hvitfeldt, Thomas., Westberg, Sara., Irlander, S, Åsa., Frenzel, Anna. & Ashir, Sahar. 

2016. Nationella trygghetsundersökningen 2015: Om utsatthet, otrygghet och 

förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Tillgänglig online: 

www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc51c5e2/1452520810398/2016_1_NT

U_2015.pdf (Hämtad: 2016-11-14). 

 

*Häggblom, M, Anette. & Möller, R, Anders. 2006. On a life-saving mission: nurses' 

willingness to encounter with intimate partner abuse. Qualitative Health Research, 

16, 1075-1090.  

 

Hällgren, Graneheim, Ulla. & Lundman, Berit. (2004). Qualitative content analysis 

in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. 

Nurse Education Today, 24(2), 105–112.   

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 2014. Stockholm: svensk 

sjuksköterskeföreningen. Tillgänglig online: 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

http://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc51c5e2/1452520810398/2016_1_NTU_2015.pdf
http://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc51c5e2/1452520810398/2016_1_NTU_2015.pdf


29 
 

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf (Hämtad 2016-11-17).  

 

Inspektionen för vård och omsorg, (IVO). 2014. Våldsutsatta kvinnor och barn som 

bevittnat våld: slutrapport från en nationell tillsyn 2012–2013. 2014. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Tillgänglig online: 

http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&or

derlistmainid=4416&printfileid=4416&filex=6636373389120 (Hämtad 2016-11-14). 

 

*Inoue, Kumiyo. & Armitage, Sue. 2006. Nurses' understanding of domestic 

violence. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 

21, 311-323.  

 

Karlsson, Eva-Karin. 2014. Informationssökning. I Maria Henricson (red.). 

Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 95–113. 

 

Kjellström, Sofia. 2014. Forskningsetik. I Maria Henricson (red.). Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 69–90. 

 

Kwagala, Betty., Wandera, O, Stephen., Ndugga, Patricia. & Kabagenyi, Allen. 2013. 

Empowerment, partner's behaviours and intimate partner physical violence among 

married women in Uganda. BMC Public Health, 13, 1112.  

 

Loke, Y, Alice., Wan, Mei Lan Emma. & Hayter, Mark. 2012. The lived experience of 

women victims of intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 21, 2336–

2346. 

 

Lundman, Berit. & Hällgren, Graneheim, Ulla. (2008). Kvalitativ Innehållsanalys. I 

Granskär, Monica. & Høglund-Nielsen, Birgitta. (red.). Tillämpad kvalitativ 

forskning inom hälso-och sjukvård. Lund: Studentlitteratur. 159-172. 

 



30 
 

Madzimbalale, F. C. & Khoza, L. B. 2010. Experiences of physical violence by women 

living with intimate partners. Curationis, 33 (2), 25–32.   

 

Olsson, Henny. & Sörensen, Stefan. 2011. Forskningsprocessen, kvalitativa och 

kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber. 

 

Priebe Gunilla. & Landström Catharina. 2012. Den vetenskapliga kunskapens 

möjligheter och begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I Maria Henricson 

(red.).  Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. 

Lund: Studentlitteratur. 31-50.   

 

Reisenhofer, Sonia. & Seibold, Carmel. 2013. Emergency healthcare experiences of 

women living with intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing, 22, 2253-

63. 

 

*Robinson, Ruthie. 2010. Myths and Stereotypes: How Registered Nurses Screen for 

Intimate Partner Violence. JEN: Journal of Emergency Nursing, 36, 572–576.  

 

Rosén, Måns. 2014. Systematisk litteraturöversikt. I Maria Henricsson (red.). 

Vetenskaplig teori och metod, från idé till examination inom omvårdnad. Poland: 

Studentlitteratur, 429-437.  

 

Schoening, M, Anne., Greenwood, L, Jullie., McNicholas, A, Jackie., Heermann, A, 

Judith. & Agrawal, Sangeeta. 2004. Effect of an intimate partner violence 

educational program on the attitudes of nurses. JOGNN: Journal of Obstetric, 

Gynecological & Neonatal Nursing, 33, 572–579.  

  

SFS 1982:763. Hälso- och sjukvårdslagen. 

 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslagen.  

 

Smith-Trudeau, Priscilla. 2016. Person centered care – treating patients the way they 

want to be treated. Arizona Nurse. 19 (2): 1–3.  

 



31 
 

Socialstyrelsen. 2011. Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor 

med missbruks- eller beroendeproblem. Tillgänglig online: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18433/2011-10-

1.pdf (Hämtad 2016-11-09).  

 

Socialstyrelsen.2014. Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – vägledning för att 

öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet. Tillgänglig online: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19568/2014-10-

30.pdf (Hämtad 2016- 11-09). 

 

Socialstyrelsen. 2016. Våld: handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens 

arbete med våld i nära relationer. Tillgänglig online: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20252/2016-6-

37.pdf (Hämtad 2016-11-11).  

 

Socialstyrelsen. (u.å.) Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Tillgänglig 

online: http://www.socialstyrelsen.se/valds-

ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition (Hämtad 

2016-11- 08).  

 

SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer. 

 

*Sundborg, Eva., Törnkvist, Lena., Saleh-Stattin, Nouha., Wandell, Per. & Hylander, 

Ingrid. 2015. To ask, or not to ask: the hesitation process described by district nurses 

encountering women exposed to intimate partner violence. Journal of Clinical 

Nursing.  

 

Svavarsdottir, K, Erla. & Orlygsdottir, Brynja. 2009. Identifying abuse among 

women: use of clinical guidelines by nurses and midwives. Journal of Advanced 

Nursing, 65, 779–788.  

 

Svensk sjuksköterskeförening. 2010. Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för 

utbildningsfrågor. Tillgänglig online: https://www.swenurse.se/globalassets/01-

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19568/2014-10-30.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19568/2014-10-30.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf


32 
 

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf.( 

Hämtad 2017-02-20)  

 

Svensk sjuksköterskeförening. 2016. Värdegrund för omvårdnad. Tillgänglig online: 

http://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf (Hämtad 2016-11-

16). 

  

*Tower, Marion., Rowe, Jennifer. & Wallis, Marianne. 2012. Reconceptualising 

health and health care for women affected by domestic violence. Contemporary 

Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 42, 216-225.  

 

United Nations. 1993. Declaration on the Elimination of Violence against Women. 

Tillgänglig online: http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm (Hämtad 

2016-11-11).  

 

Modell för omvårdnad. 2015. Institutionen för omvårdnad. Umeå Universitet. 

Tillgänglig online: 

https://moodle.omvardnad.umu.se/pluginfile.php/24891/mod_resource/content/1/

Modell%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20utvecklad%20vid%20Ume%C3%

A5%20universitet.pdf (Hämtad: 2016-12-15)  

 

*van der Wath, Annatjie., van Wyk, Neltjie. & Janse van Rensburg, Elsie. 2013. 

Emergency nurses' experiences of caring for survivors of intimate partner violence. 

Journal of Advanced Nursing, 69, 2242-52.  

 

Willman, Ania. (red.). Bahtsevani, Christel., Nilsson, Roland. & Sandström, Boel. 

2016. Evidensbaserad omvårdnad, en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. 

4. uppl. Lund: Studentlitteratur.   

 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/utbildning-publikationer/strategi.for.utbildnfragor.pdf
https://moodle.omvardnad.umu.se/pluginfile.php/24891/mod_resource/content/1/Modell%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20utvecklad%20vid%20Ume%C3%A5%20universitet.pdf
https://moodle.omvardnad.umu.se/pluginfile.php/24891/mod_resource/content/1/Modell%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20utvecklad%20vid%20Ume%C3%A5%20universitet.pdf
https://moodle.omvardnad.umu.se/pluginfile.php/24891/mod_resource/content/1/Modell%20f%C3%B6r%20omv%C3%A5rdnad%20utvecklad%20vid%20Ume%C3%A5%20universitet.pdf


33 
 

*Webster, Fiona., Bouck, S, Michelle., Wright, B, Lynn. & Dietrich, Pam. (2006). 

Nursing the social wound: public health nurses' experiences of screening for woman 

abuse. Canadian Journal of Nursing Research, 38(4), 137-153. 

 

World Health Organization. 2013. Responding to Intimate Partner Violence and 

Sexual Violence Against Women: WHO Clinical and Policy Guidelines. World 

Health Organization. Tillgänglig online: 

 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1 

(Hämtad 2016-11-14).  

 

World Health Organization. 2016. Violence against women- Intimate partner and 

sexual violence against women. Tillgänglig online: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ (Hämtad 2012-11-14).  

 

Östlundh, Linda. 2012. Informationssökning. I Febe, Friberg (red.). Dags för 

uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. 2. uppl.  Lund: 

Studentlitteratur .133–143.  

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1


 

8. BILAGOR 
 
Bilaga 1 – Modell för omvårdnad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  
 

 
 



 

Bilaga 2. Tabell 1 – Översikt databassökning 

Datum Databas Sökord Filter Antal 
sökträffar 

Urval 1 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Urval 2 
Antal 
lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitetsgr
anskade 

Urval 4 
Använda 
artiklar 

2016-
11-03 

Cinahl Intimate 
partner 
violence 
AND 

Nurse 
AND 
Women 

2000-01-
01 
Abstract 
Peer 

reviewed 
English 

161 15 9 7 3(3) 

2016-

11-07 

PubMed Battered 

Women 
AND 
Nurse 
care 

AND 
Attitudes 

10 years 

Abstract 
English 
Similar 
articles 

PubMed 
(select 
2605716
4) (54) 

54 8 5 1 1 

2016-
11-07 

Cinahl Nurses 
attitudes 
towards 
AND 
Domestic 

violence 

2000-01-
01 och 
framåt 
Abstract 
Peer 

reviewed 
English 

11 6 3 2 1 

2016-
11-03 

Cinahl Spouse 
abuse 
AND 
Against 
Women 

2000-01-
01 och 
framåt 
Abstract 
Peer 
reviewed 

English 

30 5 3 1 1 

2016-

11-07 

Cinahl Domestic 

violence 
AND 
nursing 
role 
attitudes 

2000-01-

01 och 
framåt 
Abstract 
Peer 
reviewed 
English 

24 8 7 5 2(2) 

2016-
11-07 

Cinahl Nurses 
understa

nding 
AND 
Domestic 
violence 

2000-01-
01 och 

framåt 
Abstract 
Peer 
reviewed 
English 

31 6 4 2 1 

2016-
11-04 

Manuell 
sekundär 
sökning 

  
6 6 5 1 1 

 



 

Datum Databas Sökord Filter Antal 
sökträffar 

Urval 1 
Antal 
lästa 
abstrakt 

Urval 2 
Antal 
lästa 
artiklar 

Urval 3 
Kvalitetsgr
anskade 

Urval 4 
Använda 
artiklar 

Totalt - 
utan 

dubblett
er 

   
317 54 36 19 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Bilaga 3 – Mall för kvalitetsgranskning 
 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

reviderad 2014 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och 

kompletterats för att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

 

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Kommentarer (urval, patient karakteristika, kontext etc.): 

 

 

Hög     Medelhög     Låg   

      

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc.): 

      

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 



 

 mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik  5:1 

 

 

e) Genereras hypotes/teori/modell? 

f) Är resultatet överförbart till ett liknande 

sammanhang (kontext)? 

 

g) Är resultatet överförbart till ett annat 

sammanhang (kontext)? 

 

Kommentarer (resultatens tydlighet, tillräcklighet etc.): 

 

      

a)   Är datainsamlingen tydligt beskriven? 

b)   Är datainsamlingen relevant? 

c)   Råder datamättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen förförståelse  

i relation till datainsamlingen? 

Kommentarer (datainsamling, datamättnad etc.): 

      

a)   Är analysen tydligt beskriven? 

b)   Är analysförfarandet relevant i relation  

till datainsamlingsmetoden? 

c)   Råder analysmättnad? 

d)   Har forskaren hanterat sin egen  

förförståelse i relation till analysen? 

Kommentarer (analys, analysmättnad etc.): 

      

a)   Är resultatet logiskt? 

b)   Är resultatet begripligt? 

c)   Är resultatet tydligt beskrivet? 

d)   Redovisas resultatet i förhållande  

till en teoretisk referensram? 



Bilaga 4. Tabell 2, Artikelöversikt 

 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2006  

Häggblom, A. 
M.  

Möller, A. R.  

Finland 

“On a life-saving 
mission: nurses' 
willingness to 
encounter with 

intimate partner 

abuse”  

Syftet med 
studien var 
att utforska 
Special 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av 
fenomenet våld 
mot kvinnor och 
sjuksköterskors 
roll som 
vårdgivare för 
dessa kvinnor.  

10 sjuksköterskor som 
arbetade inom 
landstinget valdes ut 
av arbetsledare, 

kollegor och av 

våldsutsatta kvinnor.   

Studien gjordes med en 
kvalitativ metod baserad 
på “grounded theory” 
och data samlades in 

genom kvalitativa “face 

to face” intervjuer. 
Etiskt godkänd.  

 

Studien belyser den 
viktiga roll som 
sjuksköterskan har i 
mötet med utsatta 

kvinnor. Det finns 

behov för mer 
utbildning inom ämnet 
för att sjuksköterskorna 
ska klara av att 
tillfredsställa de behov 
som finns hos de 
utsatta kvinnorna. 

Sjuksköterskorna hade 
olika uppfattningar om 
mötet med de 

våldsutsatta 
kvinnorna.   

Medelhög  

16/21 = 

76%  

2006  

Inoue, K.  

Armitage, S.  

Australien & 
Japan  
 

 

 
 
 
 
 

 

“Nurses' 
understanding of 
domestic 
violence”  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
japanska och 
australienska 
sjuksköterskors 
förståelse av våld 

i nära relationer.  

41 akutsjuksköterskor 
från utvalda japanska 
och australienska 
sjukhus. Manliga 
sjuksköterskor 
exkluderades.  

 

Studien gjordes utifrån 
en kvalitativ metod 
baserad på “Grounded 
Theory”. Datainsamling 
gjordes utifrån öppna 
intervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Sex olika grupper av 
sjuksköterskor 
identifierades utifrån 
förståelse och attityder 
gentemot våld i nära 
relationer. De sex olika 
grupperna visade att 

sjuksköterskors 
förståelse av våld i nära 
relation kan påverkas 

av sociala attityder. 

Medelhög  

15/21 = 

71%  



 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2006  

Webster, F. 
Bouck. 

Sangster, M.  

Wright, B L. 
Dietrich, P.  

Kanada  

“Nursing the 
Social Wound: 
Public Health 
Nurses 

Experiences of 

Screening for 
Woman Abuse”  

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
erfarenheter hos 

sjuksköterskor 

som upptäcker 
och identifierar 
våld i nära 
relationer.   

11 Sjuksköterskor 
inom folkhälsa.   

Studien utfördes med 
kvalitativ metod baserad 
på “Grounded Theory”. 
Data samlades in 

genomsemistrukturerade 

djupintervjuer. Etiskt 
godkänd.  

Beredskapen inför att 
möta utsatta kvinnor 
relationer är en faktor 
som påverkar 

sjuksköterskornas 

förmåga att utreda och 
hantera situationer där 
våld i nära relationer 
uppstår. Det behövs 
mera utbildning för att 
sjuksköterskorna ska 
kunna känna sig 

bekväma och redo för 
att arbeta med utsatta 
kvinnor. Stöd och 

mentorskap är viktigt 
för att klara av att möta 
de utsatta kvinnorna.   

Medelhög  

16/21 = 

76%  

2010  

Hughes, J.  

Kanada  

“Putting the pieces 
together: how 
public health 
nurses in rural 
and remote 
Canadian 

communities 
respond to 
intimate partner 

violence”  

Syftet med 
studien var att 
undersöka och 
beskriva 
sjuksköterskor på 
landsbygdens 

erfarenheter av 
att bedöma och 
ingripa på 

uppdrag av 
kvinnor utsatta 
för våld i nära 
relation.  

   

Sex stycken 
specialistsjuksköterskor 
med inriktning mot 
folkhälsa. 

Studien gjordes utifrån 
en kvalitativ metod. 
Data samlades in genom 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberades, 

kodades och sattes in i 
kategorier. Etiskt 
godkänd. 

Sjuksköterskorna vill ha 
tydlig befogenhet och 
klara riktlinjer för hur 
ingripandet vid våld i 
nära relationer ska se 
ut.  Sjuksköterskorna är 

i behov av mera träning 
och utbildning.   

Medelhög  

16/21 = 
76%  



 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2009  

Goldblatt, H.  

Israel 

“Caring for abused 
women: impact on 
nurses' 
professional and 

personal life 

experiences”  

Syftet med 
studien var att 
utforska hur 
sjuksköterskor 

påverkas 

professionellt och 
personligt av att 
ta hand om 
våldsutsatta 
kvinnor.  

22 sjuksköterskor som 
arbetade på 
vårdcentraler och på 
sjukhus.   

Studien är utförd med 
kvalitativ metod. Data 
samlades in genom 
djupintervjuer och 

analyserades enligt 

fenomenologisk teori. 
Etiskt godkänd.  

  

Mötet med de utsatta 
kvinnorna påverkar 
sjuksköterskorna och 
suddar ut gränserna 

mellan det privata och 

professionella livet.   

Hög  

18/21 = 

85%  

2010  

Robinson, R.  

USA  

  

“Myths and 

Stereotypes: How 
Registered Nurses 
Screen for 
Intimate Partner 

Violence”  

Identifiera hur 

sjuksköterskor 
upptäcker och 
identifierar våld i 
nära relationer på 

akutmottagningar. 
Vilka barriärer 

finns, hur effektivt 
är det, vilka 
resurser finns 
tillgängliga, vilka 
resurser saknas, 
sjuksköterskans 
förståelse 

gentemot offret 
och hur de 
uppfattar sin egen 

roll i mötet med 
offren från våld i 
nära relationer. 

13 utvalda 

akutsjuksköterskor från 
olika akutmottagningar 
i USA.  

 

Studien gjordes utifrån 

en kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Datainsamling gjordes 
genom strukturerade 

intervjuer med öppna 
frågor. Datan 

analyserades i sju steg 
utifrån Colaizzis metod. 
Etiskt godkänd.  

 

 

 

 

 

Resultatet beskriver 

vilka myter, stereotyper 
och rädslor det finns i 
relationen mellan 
sjuksköterskan och 

kvinnorna utsatta för 
våld i nära relation. 

Även betydelsen av 
sjuksköterskors   

uppförande och vikten 
av säkerhet. I resultatet 
står det även beskrivet 
frustrationen som råder 
mellan sjuksköterskan 
och den våldsutsatta 

kvinnan.  

Medelhög  

15/21 
=71%  



 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2011  

Brykczynski, 
Karen A.  

Crane, Patricia  

Medina, Cindy 
K.  

Pedraza, Dora  

USA  

“Intimate partner 
violence: 
Advanced practice 
nurses clinical 

stories of success 

and challenge”  

Syftet med 
studien var att 
presentera 
kunskap utifrån 

kliniska 

erfarenheter av 
sjuksköterskor 
som jobbar med 
kvinnor utsatta 
för våld i nära 
relation.  

Tio sjuksköterskor med 
minst tio års klinisk 
erfarenhet. En 
specialistsjuksköterska 

som jobbade inom 

psykiatrin. Fem 
sjuksköterskor med 
inriktning mot 
 familjevård. Fyra 
barnmorskor med 
tidigare erfarenheter 
inom andra områden.  

  

Studien gjordes utifrån 
en kvalitativ metod. 
Datainsamling bestod av 
intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna 

transkriberades och 
analyserades utifrån en 
fenomenologisk ansats. 
Etiskt godkänd.  

  

Studien beskriver olika 
färdigheter som är 
betydande för 
sjuksköterskor i mötet 

med utsatta kvinnor. 

Det var viktigt att 
förmedla öppenhet och 
mottaglighet, att främja 
trygghet, att känna 
igen tecken för återfall 
och kunna identifiera 
viljan till förändring hos 
den utsatta kvinnan.  

  

Hög  

17/21 = 

81%  

2012  

Tower, Marion  

Rowe, Jennifer  

Wallis, 
Marianne  

Australien  

“Reconceptualising 
health and health 
care for women 

affected by 
domestic 
violence”  

Syftet med 
studien var att 
utforska 

sjuksköterskors 
erfarenheter av 
omvårdnad av 
kvinnor som 
utsatts för våld i 
nära relationer.  

12 sjuksköterskor med 
minst 5 års erfarenhet 
och som var anställda 

inom distriktssjukvård 
eller på en 
akutmottagning.  

Studien gjordes med 
hjälp av tolkande 
interaktionism, en 

metod utvecklad för att 
genomföra studier på 
sociala eller personliga 
problem som har 
offentliga eller politiska 
konsekvenser. Narrativ 
analysmetod användes 

och data samlades in 

genom guidade 
intervjuer. Etiskt 
godkänd. 

 

Sjuksköterskorna kände 
sig dåligt utbildade och 
ej utrustade för att 

effektivt bemöta 
kvinnorna. De kände 
sig osäkrat på den roll 
de egentligen spelade i 
omvårdnaden.  De 
ansåg sig oförmögna 
att agera och kunde ej 

ge det gensvar 

situationen krävde utan 
vände sig istället till 
andra yrkesgrupper. 
När våldet avslöjades 
skedde en 

stigmatisering och en 
ignorering från 
sjuksköterskorna. 

Medelhög  

15/21 = 
71%  



 

 
 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2013  

van der 
Wath, A.  

van Wyk, 
N.  

Janse van 

Rensburg, 
E.  

Sydafrika 

“Emergency 

nurses' 
experiences of 
caring for 
survivors of 
intimate partner 

violence”  

Syftet med studien var att 

rapportera akutsjuksköterskors 
erfarenhet av att vårda 
överlevande av våld i en nära 
relationer. 

11 akutsjuksköterskor 

från två utvalda 
sjukhus i Sydafrika.  

Studien gjordes utifrån 

en kvalitativ metod, med 
ett deskriptivt 
fenomenologiskt 
perspektiv utifrån 
Husserlian filosofi. 

Ostrukturerade 
fenomenologiska 
intervjuer. Deskriptiv, 
fenomenologisk analys 
gjordes och intervjuerna 
transkriberades. Etiskt 
godkänd. 

Sjuksköterskorna får 

ofta bevittna de 
emotionella och 
fysiska effekterna av 
våld i nära 
relationer. Vilket 

påverkar dem 
känslomässigt, detta 
 resulterar i 
utlösande och 
återkommande 
minnen av mötet 
med de utsatta 

kvinnorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög  

17/21 = 

81%  



 

 

År 
 
Land 
 
Författare 

Titel Syfte Urval Metod 
 
Datainsamling 
 
Analys 

Resultat  
 
 
 
 

Kvalitet 

2015  

Sundborg, 
E.  

Tornkvist, 
L.  

Saleh-
Stattin, N.  

Wandell, P.  

Hylander, 
I.  

Sverige  

“To ask, or not to 
ask: the hesitation 
process described 

by district nurses 
encountering 
women exposed 

to intimate 
partner violence”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 
förbättra förståelsen av distrikt 
sjuksköterskors erfarenheter 

av att möta kvinnor som 
utsatts för våld i nära 
relationer.   

 11 Sjuksköterskor 
anställda inom 
primärvården.   

Studien gjordes med en 
kvalitativ metod baserad 
på “grounded theory och 

data samlades in genom 
öppna djupintervjuer. 
Etiskt godkänd.  

 

Studien visar på att 
tvivel är en central 
känsla i mötet med 

utsatta kvinnor. 
Faktorer och  hinder 
för att fråga var 

distriktsköterskornas 
idéer och 
uppfattningar om de 
utsatta kvinnorna 
tillsammans med att 
man inte visste hur 

eller när man skulle 
fråga. Det som 

underlättade för att 
våga fråga var när 
sköterskorna kunde 
känna igen tecken 
och symtom och 

kände stöd från 
omgivningen.  

 

 

 

Hög 
17/21  

= 81%  



 

 


