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Sammanfattning 
Bakgrund: Våld mot kvinnor i en nära relation är ett stort hälsoproblem i alla världens länder 
och samhällsklasser. Sjuksköterskan kan ha en avgörande roll för att identifiera och 
omhänderta dessa kvinnor, eftersom sjuksköterskan är den som oftast först kommer i kontakt 
med kvinnorna. Genom att göra en sammanställning av sjuksköterskans upplevelse i mötet 
med kvinnor som lever med våld i en nära relation, kan potentiella hinder och svårigheter 
identifieras, vilket kan möjliggöra förbättringar vid sjuksköterskans möte med kvinnorna. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse vid mötet med kvinnor som lever 
med våld i en nära relation. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ 
metod. Artiklarna kvalitetsgranskades, samt analyserades utifrån Graneheim och Lundmans 
tolkning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: I resultatet framkom tre kategorier: Sjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet, 
Svårigheter att fråga om våld i en nära relation och Förståelse genom personlig och 
yrkesmässig erfarenhet. Varje kategori innehåller två underkategorier, som svarar på olika 
orsaker till sjuksköterskans upplevelser.  
Slutsats: Sjuksköterskan upplever individuella känsloreaktioner vid mötet med kvinnor som 
lever med våld i en nära relation. De önskar att hjälpa kvinnorna, men på grund av brist på 
stöd och kunskap upplever de svårigheter att identifiera och möta kvinnornas 
omvårdnadsbehov. Vidare forskning behövs för att kunna utveckla och förbättra 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid mötet med kvinnor som lever med våld i en nära 
relation. 
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Inledning 

Våld mot kvinnor är ett stort folkhälsoproblem och en kränkning mot kvinnors mänskliga 

rättigheter som förekommer i alla världens länder (World Health Organization [WHO], 2013). 

Det är vanligast att kvinnor blir utsatta för våld i nära relationer och våldsutövaren är oftast en 

man. Ungefär 35% av världens kvinnor har någon gång blivit utsatt för antingen fysiskt, 

psykiskt och/eller sexuellt våld från sin partner (a.a.). Enligt Svavarsdóttir, Orlygsdottir och 

Gudmundsdottir (2015) kan våld i en nära relation orsaka allvarliga kort- och långsiktiga 

problem såsom fysiska skador, depression, posttraumatiskt stressyndrom, sömnsvårigheter 

och ätstörningar (a.a.). Dessutom kan det leda till sexuella hälsoproblem som könssjukdomar, 

oplanerade graviditeter, missfall eller dödfödsel (WHO, 2013). Enligt en studie av Bryant och 

Benson (2015) jobbar sjuksköterskor inom olika vårdinrättningar och kan komma i kontakt 

med kvinnor som lever med våld i en nära relation. Det kan finnas brist på kunskap när det 

gäller dessa kvinnor hos sjuksköterskor eftersom de ofta inte har möjligheten att möta dessa 

kvinnor under sin utbildning (a.a.). Ett dåligt bemötande av sjukvårdspersonal kan orsaka 

skuld- och skamkänslor hos kvinnorna, samt leda till känslor av förnedrande. På grund av 

detta undviker därför många kvinnor att söka vård (Wilson, Silberberg, Brown, Yaggy, 2007). 

Många kvinnor som lever med våld i en nära relation kan vara rädda att sjukvårdspersonal ska 

bemöta dem dåligt, döma ut dem eller ifrågasätta varför de fortfarande lever kvar i den 

våldsamma relationen (Lindgren & Renck, 2008). 

 

Sjuksköterskor kan ha en avgörande roll i mötet med kvinnor som lever med våld i en nära 

relation. Detta innebär att kunna hantera identifikation, stöd och bemötande av dessa kvinnor. 

Dock saknas det kunskap om bemötandet och omvårdnaden inom detta område (Torralbas-

Fernández & Calcerrada-Gutiérrez, 2016). Det kan vara orsaken till att frågor om våld ofta 

uteblir inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016). Det är hälso- och sjukvårdens 

ansvar att upptäcka och hjälpa kvinnor som lever med våld i en nära relation, då är det vanligt 

att kvinnorna i kontakt med hälso- och sjukvården döljer sin våldsutsatthet och vägrar berätta 

om det (Torralbas-Fernández & Calcerrada-Gutiérrez, 2016). Det kan därför vara viktigt att 

göra en sammanställning av den forskning som redan finns för att kunna skapa en förståelse 

om sjuksköterskans upplevelse vid mötet med kvinnor som lever med våld i en nära relation 

och även identifiera sjuksköterskans svårigheter i mötet med dessa kvinnor. 
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Bakgrund 

Våld mot kvinnor i en nära relation 

Våldets orsaker och karaktär 

Det finns olika orsaker till våld i en nära relation såsom bristfällig jämställdhet (Wendt Höjer, 

2002), ojämn maktfördelning mellan könen (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 

2001), socioekonomiska omständigheter, samspelet mellan individer (Hydén, 1994) samt 

individuella faktorer (Scheffer Lindgren, 2005). Det är oftast en kombination av olika 

konstruktiva, relationsbetingade, samhälleliga och individuella faktorer så som klass, 

sexualitet, etnicitet, nationalitet och ålder som påverkar människors existens och är av 

betydelse för uppfattning av våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2006). Enligt 

Brottsförebyggande rådet [BRÅ (2009)], samt WHO (2013) är våld i en nära relation ett 

folkhälsoproblem. Främst är det kvinnor som utsätts för våld i en nära relation av en man som 

de har eller har haft ett partnersförhållande med (a.a.). Våld mot kvinnor är oftast grovt och 

återkommande och har negativa följder för de utsatta kvinnorna (Nationellt centrum för 

kvinnofrid [NCK], 2014). Våld i en nära relation består av olika handlingar som oftast 

inträffar inom hemmets väggar och därför sällan upptäcks av utomstående (Socialstyrelsen, 

2015).  

 

Det finns olika typer av våldshandlingar som Socialstyrelsen (2017) definierat. Fysiskt våld 

definieras som att bli knuffad, dragen i håret, slagen, sparkad eller fasthållen. Sexuellt våld 

definieras som påtvingade sexuella handlingar. Psykiskt våld definieras som förlöjligande av 

den utsatte, samt direkta eller indirekta hot. Social utsatthet definieras som frihetskränkningar. 

Det kan handla om isolering genom att den utsatte blir hindrad från sociala relationer eller 

sociala aktiviteter. Materiell utsatthet definieras som att personliga ägodelar avsiktligt 

förstörs. Det kan för en nära relation även innebära att dokument skrivs under som får 

negativa konsekvenser för den utsatte.  

 

En nära relation 

Det är inte självklart vad som menas med en nära relation. Begreppet definieras olika i olika 

källor. I vissa studier beskrivs begreppet som en kärleksrelation mellan två personer, medan i 

andra studier inräknas även syskonrelation eller relationen mellan föräldrar och barn (BRÅ, 

2014). I denna studie definieras en nära relation som en parrelation och innebörden av ‘våld 
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mot kvinnor i en nära relation’ kommer definieras enligt FN’s deklaration om avskaffandet av 

våld mot kvinnor, som lyder: 

Våld mot kvinnor som innebär någon handling av könsbaserat våld som resulterar i eller 

sannolikt kan resultera till fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 

inklusive hot om sådana handlingar, tvång eller godtycklig frihetsberövande, oavsett om det 

sker i det offentliga eller det privata livet. (UN, 1993, s. 1) 

 

Våldets följder 

Våldet kan medföra både omgående och dolda följder som kan kvarstå länge efter 

övergreppet. Det är viktigt att våldets följder inte endast avgränsas till skada och död för att 

kunna förstå våldets utsträckning (WHO, 2002). Sjuksköterskor bör observera såväl fysiska 

som psykiska tecken på våldsutsatthet hos den utsatta kvinnan, samt dess följder. Fysiska 

tecken som tyder på att en kvinna lever med våld i en nära relation kan vara: blåmärke, 

rivmärke, rodnad, sår, brännskador, avslitet hår, smärta, sömnstörningar, ätstörningar, 

kräkningsreflexer, yrsel, gynekologiska besvär samt missfall. Vanliga tecken på psykisk 

ohälsa medfört av våldsutsatthet kan vara: depression, dåligt självförtroende, att den 

våldsutsatta börjar utöva våld mot andra eller blir ångestfylld, att bli tillbakadragen, att isolera 

sig genom att undvika vissa personer eller vissa platser. Missbruk i form av hög konsumtion 

av alkohol och droger är också vanligare hos kvinnor i den våldsamma relationen. Dessutom 

kan våldet orsaka en rad socioekonomiska följder för den utsatta kvinnan. Den våldsutsatta 

kan exempelvis få akuta bostadsproblem, dyrare levnadskostnader, skuldsatthet samt problem 

med sig själv och andra i form av isolering (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa med lika villkor för hela befolkningen. De 

som bedriver vården, ska ge god vård med respekt för alla människors lika värde och för varje 

människas värdighet, samt arbeta för att förebygga ohälsa (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 2017:30, 3 kap, 1§, 2§). Verksamheten ska bedrivas så att vården är av god kvalitet och 

att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. Vården ska 

bygga på respekt för varje patients integritet och autonomi. Den ska även främja en god 

kontakt mellan hälso- och sjukvården och patienten, samt vara lättillgänglig. Detta för att 

uppfylla kraven på en god vård (HSL, SFS 2017:30, 5 kap, 1§). 
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Om patienten visar symtom eller tecken av våldsutsatthet, eller om misstanke om våld 

kvarstår, ska hälso- och sjukvården erbjuda omvårdnad och ge medicinsk behandling för 

eventuella skador (SOSFS 2014:4, 3 kap, 9§). I hälso- och sjukvårdens ansvar ingår det att de 

personer som söker vård, blir hänvisade till de organ som har störst kompetens och resurser 

för uppgiften. Vid våldsutsatthet ska därför hälso- och sjukvården erbjuda, förutom tjänster 

inom hälso- och sjukvården, även informera om möjligheten att få hjälp och stöd från 

socialtjänsten och frivilligorganisationer (Socialstyrelsen, 2016). Vidare ska de symtom eller 

tecken som har observerats av hälso- och sjukvården och väckt misstanke om våldsutsatthet 

eller andra övergrepp, samt om och vilka åtgärder som tagits vid, dokumenteras i 

patientjournalen (SOSFS 2014:4, 3 kap, 1§). Patientjournalen ska innehålla alla uppgifter som 

behövs för en god och säker vård av patienten. Patientjournalen är till för 

informationshantering inom hälso- och sjukvården (Patientdatalagen [PDL], SFS 2008:355, 1 

kap, 2§), men den agerar också som informationskälla för verksamheten, patienten, forskning, 

samt för tillsyn och rättsliga krav (PDL, SFS 2008:355, 3 kap, 2§). Dokumentation kan vara 

helt avgörande av säkerheten för patienten (Socialstyrelsen, 2016). Dokumentation är även 

viktigt som underlag för rättsintyg, då intyget verkar som en del av bevismaterial i brottsmål 

(Rättsmedicinalverket, 2017). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad strävar efter att personen ses som en helhet som har olika andliga, 

existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov. Det innebär att ta hänsyn till och bekräfta 

personens upplevelse av sjukdom och ohälsa samt att arbeta utifrån denna upplevelse för att 

främja hälsa för just denna enskilda person. Enligt personcentrerad omvårdnad ska 

sjuksköterskan vara lyhörd och öppen, samt visa intresse för personens egen berättelse och 

uppfattning av sin situation. Detta för att göra det möjligt för personen att leva det liv hen vill 

leva trots sin sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Enligt Ekman et al. 

(2011) ska sjuksköterskan utföra den personcentrerade omvårdnaden utifrån personens 

individuella historia, åsikter och värderingar, samt utifrån personens styrkor och svagheter. 

Att lyssna på patientens berättelse och ha ett delat beslutsfattande kring patientens omvårdnad 

gör att kontakten och förtroendet stärks mellan sjuksköterskan och patienten.  
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Mötet mellan sjuksköterska och patient 

Enligt Socialstyrelsen (2015) är de grundläggande förutsättningarna för att kunna 

uppmärksamma och hjälpa våldsutsatta personer, att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Det 

är viktigt att lyssna på kvinnan som lever i den våldsamma relationen och ta emot hennes 

berättelse. Kvinnor som lever med våld i en nära relation kommer ofta i kontakt med hälso- 

och sjukvården på grund av diffusa fysiska och psykiska symtom som våldet har orsakat. De 

anser dock ingen koppling mellan sina besvär och att de är eller har varit utsatta för våld. 

Symtomen beskrivs istället med att livet är dåligt och stressigt. Känslor av skuld, skam och 

rädsla för att inte bli trodd kan också vara en förklaring till att de utsatta inte vill berätta om 

sin situation. Verksamheten kan visa att våldsutsattheten är oacceptabelt genom att fråga om 

det. Sjuksköterskan ska ha kunskap om hur och under vilka omständigheter frågor om våld 

ska ställas. Det är viktigt att frågan om våld ställs i en miljö där den utsatta kvinnan känner sig 

trygg i och att sjuksköterskan avsätter tid för att lyssna på kvinnan. Sjuksköterskan ska visa 

förtroende för den utsatta och på så sätt underlättas kommunikationen mellan dem. Dessutom 

ska sjuksköterskan vara lyhörd och ha förståelse för den utsattes livssituation. Sjuksköterskan 

bör även vara medveten om att kvinnor som lever med våld i en nära relation kan ha svårt att 

berätta allt på en gång och behöver ofta flera samtal (a.a.).   

 

Sjuksköterskans upplevelse 

Eriksson (1987) beskriver att en människas upplevelse är individuell och subjektiv och den 

går inte att tolka eller förstås av någon annan. En upplevelse kan endast beskrivas av den som 

har varit med om upplevelsen utifrån dennes perspektiv. Vidare förklarar Cullberg (2001) att 

en upplevelse kan innebära påfrestningar för människan (a.a.). Detta kan yttra sig inom 

vården då det emotionella arbetet som omvårdnaden kräver påverkas av upplevelser hos 

sjuksköterskan och dessa upplevelser kan i varierande grad påverka kvalitén för patienternas 

stöd och omvårdnad som sjuksköterskan ger (Gray & Smith, 2000). 

 

Begreppet upplevelse i denna studie kommer användas för sjuksköterskans individuella 

känslor och för att beskriva sjuksköterskans upplevelse vid mötet med kvinnor som lever med 

våld i en nära relation. Att sammanställa sjuksköterskans upplevelser vid dessa möten kan 

tillföra underlag för förståelse av sjuksköterskans situation. Sådan förståelse skulle kunna 
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användas för att förbättra möjligheterna för sjuksköterskan att hantera och stödja kvinnor som 

lever med våld i en nära relation. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse vid mötet med kvinnor som lever med våld 

i en nära relation. 

 

Metod 

Design 

Studien skulle fokusera på att granska och sammanställa data genom beskrivande upplevelser 

baserad på redan framtagen forskning. Studien genomfördes därför som en kvalitativ 

litteraturstudie. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att vid litteraturstudier är det den 

vetenskapliga litteraturen som blir studiens informationskälla (a.a.). Vidare förklarar Friberg 

(2017) att meningen med en litteraturstudie är att skapa en översikt om forskningsläget och 

kunskapen genom ett fenomen, beskrivna erfarenheter eller upplevelser (a.a.). Denna 

forskningsteknik innebär att en kvalitativ metod måste genomföras, eftersom kvalitativa 

metoder betonar förståelsen för människans subjektiva upplevelser av omvärlden (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

Urval 

Litteraturen blev studiens informationskälla. De databaser som användes var Cinahl och 

PubMed. MeSH-termer användes i PubMed och fritextsökning i Cinahl. För att hitta relevanta 

artiklar som besvarade studiens syfte, samlades data in via olika sökordskombinationer som 

redovisas i bilaga 1 (Cinahl) och bilaga 2 (PubMed). För att identifiera de mest relevanta 

artiklarna, kombinerades sökorden med de booleska termerna AND, OR och NOT (se bilaga 1 

och 2). Studien hade olika inklusions- och exklusionskriterier, för att datainsamlingen skulle 

bli så aktuell och trovärdig som möjligt. 

 



7 
 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för de framtagna vetenskapliga artiklarna för studien skulle vara 

omvårdnadsrelaterade, research article, peer-reviewed och etiskt granskade. De skulle vara 

skrivna på engelska, samt ha en kvalitativ metod som beskrev sjuksköterskans upplevelser. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2003-2017. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som exkluderades från studien var artiklar som handlade om sjuksköterskans 

upplevelse av kvinnor som lever med våld i en nära relation som antingen var gravida, eller 

hade barn. Detta för att samla mer relevant data, eftersom barnmorskor inte ansågs som 

relevanta för studien. Även artiklar där det inte gick att urskilja vilken profession som beskrev 

sina upplevelser, samt artiklar skrivna på andra språk än engelska och innan år 2003 

exkluderades. 

 

Datainsamling 

Kvalitativ datainsamlingsmetod innebär insamling och systematisering av kunskap för att få 

en djupare insikt och förståelse i det problem som ska studeras (Forsberg & Wengström, 

2013). Efter den första genomförda databassökningen i Cinahl som togs vid från 2017-09-29 

till 2017-10-04 lästes 171 artiklar på titelnivå (se bilaga 1). 75 artiklar lästes abstrakt, varav 24 

av dessa lästes i fulltext och 10 artiklar valdes. Databassökningen i PubMed som togs vid från 

2017-10-03 till 2017-10-04 lästes 29 artiklar på titelnivå (se bilaga 2) och 8 artiklar lästes 

abstrakt. Av dessa lästes 1 artikel i fulltext, varav ingen artikel valdes. 

 

Efter noggrann läsning, samt kvalitetsgranskning av dessa 10 artiklar som valdes från 

databasen Cinahl, var det 7 artiklar som höll sin relevans och kvalitet. Resterande 3 artiklar 

föll bort från datainsamlingen, eftersom det inte gick att urskilja professionerna. En ny 

databassökning genomfördes 2017-10-17. Den här gången endast i databasen Cinahl, 

eftersom PubMed inte levererade den datainsamlingen som förväntades. 113 nya artiklar 

lästes på titelnivå (se bilaga 1) och 21 abstrakt lästes. Av dessa lästes 5 i fulltext, varav 4 nya 

artiklar valdes. Efter nästkommande noggranna genomläsning, samt kvalitetsgranskning av 

artiklarna, var det 1 som föll bort. Totalt fanns det 10 artiklar kvar som var av hög/medel 

kvalitet (se bilaga 4) och som innehöll ett relevant resultat för denna studie. 
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Kvalitetsgranskning 

För att kunna besvara studiens syfte är det enligt Olsson och Sörensen (2011) viktigt att 

kritiskt granska den vetenskapliga litteraturen, eftersom litteraturstudier ska ha lika hög 

trovärdighet och noggrannhet som de vetenskapliga artiklarna har (a.a.). De tio artiklarna 

kvalitetsgranskades självständigt av författarna utifrån en checklista från Critical Appraisal 

Skills Programme, CASP (2013) för studier med kvalitativ metod (se bilaga 4). CASP består 

av totalt 10 frågor, där de 2 första frågorna svarar på om det finns en tydlig redogörelse för 

syftet och om den kvalitativa metoden är lämplig för studien. Samtliga artiklar svarade Ja på 

de två första frågorna, vilket gjorde att de gick vidare i processen av checklistan. Resterande 

frågor svarade på studiens design, urvalsprocess, datainsamlingens lämplighet, relationen 

mellan forskare och deltagare, etiska ställningstaganden, dataanalysens och resultatets 

relevans och omfattning, samt forskningens betydelse.  

 

Frågorna för kvalitetsgranskningen besvarades som Ja, Nej eller Tveksamt och resultatet från 

granskningen hittas i artikelöversikten (se bilaga 5). Totalt kvalitetsgranskades 14 artiklar och 

4 av dessa föll bort från studien under kvalitetsgranskningen. Totalt fanns det 10 artiklar kvar. 

Författarna fick samma resultat av kvalitetsgranskningen på 8 av de 10 artiklarna. Resterande 

2 artiklar diskuterades tillsammans mellan författarna för att komma fram till ett enat resultat. 

5 av 10 artiklar svarade Ja på 100% och 3 svarade Ja på 90% av frågorna. Dessa 8 artiklar 

bedömdes vara av hög kvalitet. 1 av de 10 artiklarna svarade Ja på 80% och 1 artikel svarade 

Ja på 70% av frågorna. Dessa 2 artiklar bedömdes vara av medel kvalitet. 

 

Dataanalys 

I denna studie användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med latenta inslag vilket enligt 

Graneheim och Lundman (2004) används för att vetenskapligt analysera innehåll i texter där 

vissa tolkningar av det underförstådda i textmaterialet kan förekomma. Denna typ av 

analysmetod innehåller olika steg som ska följas. Steg ett innebär att artiklarna som sorteras ut 

ska läsas översiktligt upprepade gånger för att skapa en holistisk uppfattning av textmaterialet, 

vilket kallas för naiv läsning (a.a.). Med utgångspunkt i denna analysmetod lästes de tio 

artiklarnas resultat flera gånger för att få en övergripande uppfattning om textmaterialet. 
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Vid steg två sorteras relevanta meningsbärande enheter ut från textmaterialet. En 

meningsbärande enhet kan omfatta ett helt stycke, en mening eller även ett enda ord som är 

relaterat inom sitt sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). I detta steg delades artiklarna 

upp mellan författarna. De meningsbärande enheterna som bäst svarade på studiens syfte 

plockades ut från artiklarnas resultat. Sammanlagt samlades 244 relevanta meningsbärande 

enheter ihop och varje meningsbärande enhet numrerades för lättare identifiering. Vid steg tre 

översattes dessa meningsbärande enheter till svenska, samt kondenserades. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att kondensering är en process där meningsbärande enheter kortas ner 

medan enheternas innebörd förtydligas och bevaras (a.a.). Som hjälpmedel användes Google 

Translate och Lexin för att underlätta översättningen och undvika felaktiga tolkningar. 

 

I steg fyra kondenserades meningsenheterna gemensamt, samt lästes igenom för att sedan 

arbeta fram koder av innehållet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en kod bestå av 

ett eller flera ord som får fram innebörden i meningen (a.a.). Alla koder skrevs ut på papper 

och klipptes ut för att lättare hantera och gruppera dem. Koderna med liknande innebörd 

samlades ihop och bildade olika underkategorier. Graneheim och Lundman (2004) förklarar 

att i det femte och sista steget bildas en kategori av underkategorier som liknar varandra (a.a.). 

Totalt bildades tre kategorier samt sex underkategorier som var relevanta för att besvara 

studiens syfte. 

 

Etiska överväganden 

Innan litteraturstudien påbörjades, övervägdes etiska aspekter. Enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ska studien förhålla sig till Vetenskapsrådets riktlinjer, eftersom 

undersökningsfältet omfattar tidigare dokumenterad kunskap. De vetenskapliga artiklar som 

selekteras ut ska därför ha genomfört noggranna etiska överväganden, samt fått tillstånd från 

en etisk kommitté (a.a). Samtliga artiklar i studien har redovisats (se bilaga 5) och resultatet 

har presenterats oberoende av författarnas personliga åsikter, eftersom Forsberg och 

Wengström (2013) betraktar det som oetiskt.  
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Resultat 

Resultatet av innehållsanalysen delades upp i tre kategorier, sjuksköterskans upplevelse av 

otillräcklighet, svårigheter att fråga om våld i en nära relation och förståelse genom 

personlig och yrkesmässig erfarenhet. Till kategorierna, identifierades även sex 

underkategorier som presenteras nedan.  

 

                                                                        Figur 1. Kategorier och underkategorier 

 

Sjuksköterskans upplevelse av otillräcklighet 

Denna kategori delades upp i två underkategorier. Önskan att hjälpa kvinnorna, samt 

individuella känsloreaktioner var de faktorer som gjorde att sjuksköterskan upplevde 

otillräcklighet vid mötet med kvinnor som levde med våld i en nära relation. 

 

Önskan att hjälpa kvinnorna 

Många sjuksköterskor upplevde en önskan att hjälpa kvinnorna (Brykczynski, Crane, Medina 

& Pedraza, 2011; Goff, Shelton, Byrd & Parcel, 2003; Goldblatt, 2009; Williston & 

Lafreniere, 2013). Mycket på grund av att sjuksköterskorna sympatiserade kvinnorna och 

tyckte synd om dem för att de levde med våld i en nära relation. Det fanns ofta mycket 

liknande tankar hos sjuksköterskorna. Många sjuksköterskor ville ingenting hellre än att 

hjälpa kvinnorna, men när de försökte sätta sig in i kvinnans situation av att leva med våld i 
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en nära relation, upplevde sjuksköterskorna en slags maktlöshet och frustration i frågan (Goff 

et al., 2003; Goldblatt, 2009). En av sjuksköterskorna uttryckte ”I tried putting myself in her 

position, thinking what I would do, but couldn’t find a solution I felt trapped in a vicious 

circle, and couldn’t find my way out. This frustration is incurable” (Goldblatt, 2009, s. 1648). 

 

Sjuksköterskorna insåg även att hur mycket de än önskade hjälpa kvinnorna, var vägledning 

det enda elementet de kunde erbjuda kvinnorna. Med “... you need to ask the questions about 

what’s going [on] - if that’s something the woman wants to share... about what, where, what 

solutions she sees, what she wants to do...” (Williston & Lafreniere, 2013, s. 824) menade 

sjuksköterskorna att i slutändan var det trots allt upp till kvinnorna om de ville ta steget till att 

bli hjälpta eller inte (Goff et al., 2003; Goldblatt, 2009; Williston & Lafreniere, 2013;). Detta 

väckte känslor av frustration hos sjuksköterskorna, eftersom sjuksköterskorna upplevde att 

deras insats inte var tillräcklig (Goff et al., 2003; Williston & Lafreniere, 2013). Vidare kände 

även många sjuksköterskor att de inte ville ge upp i första taget. Trots svårigheter som 

sjuksköterskorna upplevde, fanns det ändå en önskan att fortsätta hjälpa och vägleda 

kvinnorna i rätt riktning (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Williston & Lafreniere, 

2013). 

I guess it’s like quitting smoking… The more times you try to quit the more chance you’ll be 

successful. It’s the same principle here. You just keep trying to get her out of the situation and 

maybe she’ll really go one time. (Brykczynski et al., 2011, s. 146) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var nödvändigt att ge stöd till kvinnor som levde med våld i 

en nära relation (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Taylor 

et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013). Sjuksköterskorna kände en stark önskan att hjälpa 

kvinnorna genom att stödja dem (Goldblatt, 2009; Williston & Lafreniere, 2013) bland annat 

genom att utbilda kvinnorna kring våldsproblematiken (Maina & Majeke, 2008). Många 

sjuksköterskor ansåg att de kunde stödja kvinnorna genom att avsätta mer tid för att lyssna, 

samt ge ut information om tillgängliga resurser som kan främja kvinnornas säkerhet 

(Brykczynski et al., 2011). Andra sjuksköterskor upplevde arbetet som mer meningsfullt när 

de gav stöd och empati (Häggblom & Möller, 2006; Taylor et al., 2013) vilket även skapade 

förtroende hos sjuksköterskorna (Brykczynski et al., 2011). 
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Individuella känsloreaktioner 

Studien visade att sjuksköterskor upplevde olika känslor i mötet med kvinnor som levde med 

våld i en nära relation (Brykczynski et al., 2011; Goff et al., 2003; Goldblatt, 2009). Vissa 

sjuksköterskor uttryckte ”had I let my anger take over, I couldn’t function” (Goldblatt, 2009, 

s. 1649), samt upplevde att de varken ville se eller uppmärksamma kvinnor som levde med 

våld i en nära relation. Sjuksköterskorna ville därför skydda sig själva genom att undvika sina 

individuella känslor och på så sätt slippa blanda sig i (Brykczynski et al., 2011; Goff et al., 

2003; Goldblatt, 2009). 

 

Många sjuksköterskor upplevde negativa känslor under mötet med kvinnor som levde med 

våld i en nära relation. Känslorna var dock individuella. Ilska, besvikelse, oro, vrede, samt 

meningslöshet var de känslor som upplevdes av sjuksköterskorna. Detta på grund av att 

sjuksköterskorna var besvikna över männen som utövade våldet, men även för att 

sjuksköterskorna ville göra mer än att bara ta hand om kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; 

Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell, 

Hylander, 2017; Taylor, Bradbury-Jones, Kroll, Duncan, 2013). En sjuksköterska uttryckte 

sin upplevelse “So it turned out that I felt that somehow my belief in humanity was split. I 

even dreamed that I shot the men from their feet up to their heads” (Häggblom & Möller, 

2006, s. 1080). 

 

Trots de negativa känslorna, upplevde vissa sjuksköterskor en viktig roll i mötet med kvinnor 

som levde med våld i en nära relation. Dessutom kände de sig bekväma med att undersöka 

kvinnorna. Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som både meningsfullt och professionellt 

(Beynon et al., 2012; Häggblom & Möller, 2006). 

That role is extremely important because it is me who attend the person first and it is most 

often I who see the patient last, who says goodbye at the ward… Yes, as instruments we are 

extremely important, I should say that we are the most important chain. (Häggblom & Möller, 

2006, s. 1084) 

 

Många sjuksköterskor upplevde sitt yrke som professionellt. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var oprofessionellt att visa känslor och därför försökte de undvika att bli känslomässigt 

påverkade (Goldblatt, 2009; Taylor et al., 2013). En sjuksköterska beskrev det som ”and in a 
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way you’re being very sensitive but you’ve still to be very professional and you have to show 

empathy without the tears” (Taylor et al., 2013, s. 495). Enligt Brykczynski et al (2011) 

upplevde många sjuksköterskor att de gjorde sitt bästa i arbetet med kvinnorna och borde 

därför vara nöjda och acceptera det. Samtidigt upplevde sjuksköterskorna svårigheter att 

acceptera en “mindre än perfekt” insats. Detta uttrycktes som “you need to reach a point of 

acceptance and know that you did the best that you could and move on from there so that you 

can help those that can be helped” (Brykczynski et al., 2011, s. 150). 

 

Svårigheter att fråga om våld i en nära relation 

Denna kategori delades upp i två underkategorier som tillsammans svarade på varför 

sjuksköterskan upplevde svårigheter att fråga kvinnorna om våld i den nära relationen. 

Sjuksköterskorna upplevde att behov av stöd och behov av kunskap var de största orsakerna 

till varför de upplevde denna svårighet. 

 

Behov av stöd  

Studien visade att många sjuksköterskor upplevde behovet av att få stöd i mötet med kvinnor 

som levde med våld i en nära relation (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 2011). 

Sjuksköterskorna identifierade behov av stöd i form av profesionellt stöd (Beynon et al., 

2012; Brykczynski et al., 2011), stöd genom att avsätta mer tid (Beynon et al., 2012; Goff et 

al., 2003; Goldblatt, 2009; Sundborg et al., 2017), emotionellt stöd från kollegor (Beynon et 

al., 2012), samt emotionellt stöd från familjen (Evanson, 2006). 

 

Många sjuksköterskor upplevde att ledningen och framförallt chefer inte gav det stöd som 

sjuksköterskorna behövde i sitt arbete, vilket ledde till att många kvinnor klagade över 

sjuksköterskorna och vården. Vidare upplevde sjuksköterskorna att ledningen spelade en stor 

roll för att antingen stödja eller hindra vårdarbetet (Beynon et al., 2012). 

I feel very comfortable screening and do screen in my scope of practice, however this is not 

supported by my manager in the agency I am employed by… Many abusers complain about 

the nurses and care and we have little support from management. (Beynon et al., 2012, s. 7)   
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Eftersom sjuksköterskorna ansåg att tidsbrist var en av de mest förekommande svårigheterna, 

upplevdes ett behov av att få stöd från verksamheten för att avsätta mer tid för kvinnorna. 

Tidsbristen gjorde att många sjuksköterskor kände sig begränsade med att fråga kvinnorna om 

våld i den nära relationen. Sjuksköterskorna upplevde att stöd i form av mer tid, hade kunnat 

skapa möjligheter för sjuksköterskan att bättre lyssna och hantera kvinnornas behov (Beynon 

et al., 2012; Goff et al., 2003; Goldblatt, 2009; Sundborg et al., 2017). “Time issues. If you 

are going to ask, you have to have the time to listen to the response and deal with the issue” 

(Beynon et al., 2012, s. 5). Tid var en viktig faktor vid identifiering av kvinnor som levde med 

våld i en nära relation, eftersom mötet med dessa kvinnor krävde att sjuksköterskan skulle ha 

möjlighet att fråga och lyssna på kvinnorna (a.a.). 

 

Sjuksköterskor ansåg även att det var viktigt att få emotionellt stöd av sina kollegor. Ibland 

kände sjuksköterskorna att det var värdefullt att få stöd genom att dela sina känslor 

tillsammans med vårdteamet och på så sätt blev stressen också hanterbar (Brykczynski et al., 

2011). Sjuksköterskorna upplevde att familjen var en viktig resurs för att få det emotionella 

stödet som behövdes. Att få stöd från familjen hjälpte sjuksköterskorna att vara mer stödjande 

gentemot kvinnorna som levde med våld i en nära relation och vårdarbetet blev även mer 

effektivt (Evanson, 2006). 

 

Behov av kunskap  

Behov av kunskap var en gemensam upplevelse av sjuksköterskorna. Många sjuksköterskor 

upplevde svårigheter att veta när eller hur frågan om våld i en nära relation borde tas upp i 

mötet med kvinnorna (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 2011; Sundborg et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde en oro för hur kvinnorna skulle reagera om frågan om våld i den 

nära relationen togs upp. Dels var sjuksköterskorna rädda för att höra svaret (Taylor et al., 

2013), men de var också rädda för att kvinnorna skulle ta illa upp (Beynon et al., 2012; 

Sundborg et al., 2017). 

 

Sjuksköterskor upplevde också att det skulle vara pinsamt att fråga om våld i en nära relation, 

om nu våldet aldrig hade existerat. ”The worst thing would be if the patient thinks that I 

suspect that it [IPV] has happened and then it was never there” (Sundborg et al., 2017, s. 

2259). Sjuksköterskorna var rädda att göra bort sig själva på grund av okunskap kring ämnet 
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(a.a.). Det framkom även att sjuksköterskor var ovetandes om deras ansvarsområde inom 

yrket. Varken grundutbildade eller specialistutbildade sjuksköterskor visste att det var deras 

ansvar att fråga och identifiera kvinnor som levde med våld i en nära relation (Beynon et al., 

2012; Sundborg et al., 2017). Andra sjuksköterskor valde självmant att inte fråga om våldet, 

eftersom de inte visste vilken hjälp som skulle kunna erbjudas kvinnorna. I sin utbildning, 

fick sjuksköterskorna inte den kunskap som krävdes för att kunna identifiera eller hantera 

kvinnor som levde med våld i en nära relation (Goff et al., 2003; Sundborg et al., 2017; 

Taylor et al., 2013).  

 

Brist på kunskap om ämnet ledde till att många sjuksköterskor upplevde fördomar i mötet 

med kvinnor som levde med våld i en nära relation (Beyon et al., 2012; Brykczynski et al., 

2011; Goldblatt, 2009; Sundborg et al., 2017; Taylor et al., 2013). Vissa av sjuksköterskorna 

var medvetna om att fördomar påverkade mötet med kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; 

Goldblatt, 2009) och uttryckte detta som: “...and if we could somehow treat these people 

without judging. The first thing that we have in our minds is, “Oh, why don’t you just leave 

him?” That’s a judgment” (Brykczynski et al., 201, s. 145). En del sjuksköterskor ansåg att 

det inte gick att förstå kvinnornas tankesätt med att stanna kvar hos den våldsamma partnern 

(Beyon et al., 2012; Goldblatt, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna borde ha 

kunskap och förståelse kring våld i en nära relation och ville därför inte fråga om det 

(Brykczynski et al., 2011).  

 

Förståelse genom personlig och yrkesmässig erfarenhet  

Personlig och yrkesmässig erfarenhet av att arbeta med kvinnor som levde med våld i en nära 

relation gjorde det möjligt för sjuksköterskan att se mer än de fysiska symtomen och förstå 

kvinnornas förnekelse till våldet jämfört med sjuksköterskor som inte hade denna erfarenhet. 

 

Se mer än de fysiska symtomen 

Många sjuksköterskor upplevde att de psykiska symtomen, som kunde uppkomma hos 

kvinnor som levde med våld i en nära relation, var svårare att upptäcka jämfört med de 

fysiska (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Sundborg et 

al., 2017). Vissa sjuksköterskor ansåg även att de fysiska symtomen var viktigare att behandla 

än de psykiska (Brykczynski et al., 2011). För andra handlade det om att skydda sig själva 
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mot överväldigande känslor. De psykiska symtomen hos kvinnorna var för mentalt 

påfrestande för sjuksköterskorna och därför fokuserade sjuksköterskorna mestadels på de 

fysiska symtomen (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006). 

 

”The fact that I have been a victim of domestic violence and abuse makes it easier for me to 

identify women who are experiencing a similar situation” (Beynon et al., 2012, s. 8). De 

sjuksköterskor som hade mer erfarenhet av våld i en nära relation, antingen personligt eller 

yrkesmässigt, kunde lättare identifiera kvinnor som levde med våld i en nära relation och 

deras psykiska symtom (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 2011; Goff et al., 2003).   

 

Förstå kvinnornas förnekelse 

Något annat som var gemensamt för sjuksköterskor med personlig eller yrkesmässig 

erfarenhet av våld i en nära relation, var att de ofta kände igen liknande tecken av förnekelse 

hos kvinnorna. Dessa tecken bidrog till att sjuksköterskorna förstod, via sin magkänsla, att 

kvinnorna försökte dölja eller förneka det inträffade (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 

2011; Goff et al., 2003; Häggblom & Möller, 2006; Taylor et al., 2013). 

 

Sjuksköterskorna upplevde även en motvilja från kvinnorna till att bli hjälpta (Beynon et al., 

2012; Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009). Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna 

hade vant sig att leva med våldet. På grund av att kvinnorna hade investerat så mycket i den 

nära relationen, upplevde sjuksköterskorna att kvinnorna inte ville få någon hjälp 

(Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009). Vissa sjuksköterskor uppfattade att motviljan hos 

kvinnorna grundade sig i rädslan hur deras män skulle reagera om kvinnorna skulle söka hjälp 

(Beynon et al., 2012; Goldblatt, 2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Lincoln och Guba (1985) används begreppet trovärdighet i samband med kvalitativa 

studier och diskuteras utifrån tre begrepp; Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet (a.a.). 

Polit och Beck (2012) hävdar att en studiens giltighet är beroende på om det ämnet som är 



17 
 

avsett att studeras verkligen har studerats. Medan tillförlitlighet innebär förtroende för 

sanningen i tolkningen av data (a.a.). Lincoln och Guba (1985) menar vidare att överförbarhet 

innebär i vilken omfattning studiens resultat kan överföras till andra grupper och situationer. 

Forskarens tydliga beskrivningar av metod och urval gör det möjligt för läsaren att själv 

bedöma och avgöra graden av överförbarhet till andra grupper (a.a.). Polit och Beck menar 

vidare att forskningsfrågan är avgörande för valet av design. Användning av kvalitativ metod 

skapar en djupare förståelse av människors upplevelser och subjektiva erfarenheter (a.a.). 

Därför genomfördes studien som en litteraturstudie för att beskriva sjuksköterskans 

upplevelse vid mötet med kvinnor som lever med våld i en nära relation. Fördelen med att 

göra en litteraturstudie var att författarna kunde få ett bredare resultat eftersom data som 

användes i analysen bestod av intervjuer från olika länder. 

 

En annan metod som kunde besvarat studiens syfte är enligt Olsson och Sörensen (2011) den 

empiriska intervjustudien som används för att ge förståelse om deltagarnas uppfattningar och 

upplevelser. Fördelen med denna metod är att forskaren får möjligheten att vara nära 

deltagarna och inte bara ta del av deltagarnas yttrande, utan även deras ansiktsuttryck, 

kroppsspråk och tonläge, vilket ger en tydligare bild av deltagarnas situation. De flesta 

empiriska intervjustudier utförs bara på 6-10 deltagare, men en litteraturstudie innefattar flera 

artiklar som innehåller fler deltagares upplevelser. Studiens trovärdighet stärks i samband 

med ett ökat antal deltagare (a.a.). Dessutom kan en intervjustudie inte godkännas enligt 

Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003: 460 ,10 §) om 

forskaren kan komma fram till det förväntade resultatet på ett annat sätt. På så sätt minskas 

risken för deltagarnas hälsa, säkerhet samt integritet (a.a.). Därför bedömdes inte att den 

empiriska intervjustudien skulle vara en passande metod för denna studie, eftersom det redan 

fanns framtagen forskning som beskrev sjuksköterskans upplevelse. 

 

För att samla in vetenskapliga artiklar till litteraturstudien användes databaser med omvårdnad 

i fokus, vilket enligt Karlsson (2012) stärker trovärdigheten och ökar chanserna för att hitta 

relevanta artiklar. De två databaserna Cinahl och Pubmed användes, eftersom Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) förklarar att dessa två databaser innehåller artiklar inom hälso- och 

sjukvården, vilket ansågs relevant för att besvara studiens syfte. Efter första sökningen i 

databaserna PubMed och Cinahl, klargjordes det att Cinahl var den databas som var mest 
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relevant för studien, eftersom denna databas gav flest träffar. Inga artiklar valdes från 

PubMed, eftersom denna databas inte levererade det resultat som förväntades. 

 

De bärande begreppen upplevelse, våld och nära relation kan vara svårdefinierade med 

många olika synonymer i det engelska språket. Detta ledde till att flera olika sökord, med 

ungefär samma innebörd fick kombineras för att inte gå miste om relevanta artiklar. Cinahl 

Headings gav ett smalare sökfält och därför användes enbart en kombination av 

fritextsökningar och MeSH-termer, vilket gav möjligheter för ett bredare sökfält. Willman et 

al. (2011) stärker detta då de lyfter fram att ett sådant resultat kan uppnås via denna 

kombination (a.a.). Sökorden utfördes som en enskild sökning, för att sedan kombineras med 

de booleska termerna OR, AND och NOT. De booleska termerna OR och AND är enligt 

Willman et al. till hjälp för att inkludera flera sökord och på så sätt få fram så många relevanta 

artiklar som möjligt. Den booleska termen NOT är enligt Forsberg och Wengström (2013) 

exkluderande, vilket möjliggjorde att artiklar vars innehåll inte var aktuella för denna studies 

syfte exkluderades. Bland annat artiklar som genomfördes på gravida kvinnor och/eller barn 

föll bort. Detta för att gravida kvinnor oftast kommer i kontakt med en barnmorska vilket inte 

är relevant för studiens syfte. Däremot inkluderades distriktssjuksköterskor eftersom det oftast 

är de kvinnorna först kommer i kontakt med. Sjuksköterskor med specialistutbildning har mer 

kunskap vilket kan ha påverkat resultatet positivt (SOSFS, 2001:16). Att inkludera såväl 

grundutbildade sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor gör att ett bredare och mer 

omfattande resultat uppnås. Dessutom är artiklarna genomförda på olika professioner såsom, 

läkare, barnmorska samt annan sjukvårdspersonal, men författarna valde bara sjuksköterskans 

upplevelse och förbisåg andra deltagares intervjuer.  

 

Om fler databaser hade tillämpats hade det dock kunnat leverera en bredare datainsamling, 

vilket i sin tur kunde möjliggjort att fler relevanta artiklar hade kunnat hittats. Om denna 

tillämpning skulle genomförts, hade förhoppningsvis fler artiklar kunnat svara på studiens 

syfte eller att fler svenska artiklar hade hittats. Detta enligt Henricsson (2012) hade kunnat i 

sin tur öka denna studies trovärdighet i Sverige och lättare kunnat överföra kunskapen till 

svensk hälso- och sjukvård (a.a.). Om enbart svenska artiklar hade använts i studien, hade 

dock flera relevanta artiklar kunnat gå förlorade. Därför gjordes inga geografiska 

avgränsningar.  
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Något som framkom var att största andelen artiklar var från engelsktalande länder. Detta kan 

vara en fördel för att ge studien ett internationellt perspektiv om ämnet. Sex av de tio 

artiklarna genomfördes i de engelsktalande länderna, USA, Kanada, Skottland och resterande 

i Sverige, Finland, Kenya och Israel. Detta kan tyda på att ämnet uppmärksammas mer i dessa 

länder och det kan bero på att den västerländska kulturen ser ämnet som en större problematik 

jämfört med andra kulturer runt om i världen. Oberoende av vilket land studierna kom ifrån, 

framkom det att sjuksköterskorna hade liknande upplevelser vid mötet med kvinnorna. Denna 

vetskap, att upplevelsen i Sverige är ungefär densamma som i västerländsk kultur, kan alltså 

ändå möjliggöra tillämpningen för svensk hälso- och sjukvård. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen som gjordes var manifest med latenta inslag. Den manifesta 

analysen behandlar de vetenskapliga artiklarnas innehåll utan att göra tolkningar av dem och 

vid latenta inslag innebär att tolkningar görs av det underförstådda i artiklarnas textmaterial 

(Graneheim & Lundman, 2004). De artiklar som har använts i studien är skrivna på engelska 

och eftersom författarna har begränsade kunskaper i engelska, är det möjligt att feltolkningar 

(bias) har förekommit. Förekomsten av bias kan minska studiens trovärdighet och leda till en 

total förvrängning av resultatet, vilket påverkar studien negativt (Polit & Beck, 2012). De 

valda artiklarna lästes översiktligt upprepade gånger av båda författarna för att risken för bias 

skulle bli så liten som möjligt. Dessutom användes ett engelsk-svensk lexikon som 

hjälpmedel vid översättningen från engelska till svenska. Graneheim och Lundman (2004) 

påstår att tillämpning av ett lexikon kan förhindra översättningsfel (a.a.). En artikelöversikt 

med de valda artiklarna som använts i resultatet finns med som en möjlighet för att läsarna 

själva ska kunna värdera studiens giltighetsgrad (se bilaga 5).  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär kondensering en process där de 

meningsbärande enheterna kortas ner, samtidigt som meningsenheternas kärna bevaras. 

Risken som finns vid kondensering av meningsbärande enheter är att de kortas ner för mycket 

och således tappas innebörden i texten (a.a.). Författarna försökte avhålla sig från detta genom 

att tillsammans diskutera varje meningsbärande enhet var för sig för att säkerställa att textens 

innebörd bevarades, samtidigt som studiens syfte besvarades. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) finns det en risk att koder som inte passar in, förvrids 

för att kunna placeras under lämplig kategori. Bara för att vissa koder hamnar mellan två 
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kategorier eller inte passar in i någon kategori, ska dessa inte exkluderas från studien (a.a.). 

Författarna försökte jobba så textnära som möjligt under analysprocessen. Inga relevanta 

koder har exkluderats bara för att de inte passade in i någon kategori, utan allt material som 

har besvarat studiens syfte användes i resultatet. Det upplevdes en svårighet vid 

kategoriseringen av koderna, eftersom vissa koder kunde passa in i flera kategorier. 

Författarna löste problemet genom att läsa de meningsbärande enheterna ett flertal gånger i 

sitt ursprungliga sammanhang för att få en djupare uppfattning av textens innebörd, vilket 

stärker studiens trovärdighet.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det omöjligt att hindra att analysprocessen och 

resultatet påverkas av författarnas förförståelse. Polit och Beck (2012) menar vidare att 

studiens giltighet stärks genom att författarna gör sig medvetna om sina egna åsikter 

och förförståelser (a.a.). Författarna försökte stärka trovärdigheten i analysen genom att 

undvika sina förförståelser om ämnet, samt att ha en regelbunden dialog med handledaren. 

För att stärka studiens giltighet användes även citat i resultatet. Detta för att läsarna ska få en 

tydligare bild om hur sjuksköterskan förhåller sig vid mötet med kvinnor som lever med våld i 

en nära relation.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse vid mötet med 

kvinnor som lever med våld i en nära relation. I resultatet framkom det att sjuksköterskor 

upplevde stora känsloreaktioner i mötet med kvinnor som levde med våld i en nära relation. 

De sympatiserade kvinnorna och tyckte synd om dem. Att möta dessa kvinnor påverkade ofta 

även deras privatliv. Detta påvisades även i van der Wath, van Wyk och Janse van Rensburg 

(2013) studie, där det förklarades de känslomässiga aspekterna sjuksköterskorna upplevde vid 

arbetet med kvinnor som levde med våld i en nära relation. De förklarade att när kvinnorna 

inte fick den hjälp som behövdes, upplevdes negativa känslor och en privat påverkan på 

sjuksköterskorna (a.a.). Det framkom även i studiens resultat att sjuksköterskorna inte alltid 

kunde hjälpa kvinnorna på det sättet de hade önskat, vilket skapade känslor av otillräcklighet. 

Detta stärks av Glasberg, Eriksson och Norberg (2008) studie, eftersom de kom fram till att 

när sjuksköterskor inte kunde erbjuda den hjälp de ansåg var bäst lämpad för kvinnorna, fick 

de ofta dåligt samvete och kände sig otillräckliga. En annan studie av Juthberg och Sundin 

(2010) betonade också dessa känslor av otillräcklighet när sjuksköterskan inte kunde leva upp 
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till de krav och förväntningar de hade på sig själva i sin arbetsroll. Dock förklarade Josefsson, 

Åling och Östling (2011) att det var viktigt för sjuksköterskor att inte känna sig otillräckliga i 

deras arbetsroll. Vidare förklarade Glasberg et al. (2008) att sådana känslor av otillräcklighet 

och dåligt samvete kan på sikt leda till utbrändhet hos sjuksköterskor. 

 

Kvinnor som utsätts för våld söker ofta hjälp inom hälso- och sjukvården. Det framgår i 

hälso- och sjukvårdslagen och i Socialstyrelsens föreskrifter att det ska erbjudas lättillgänglig 

vård med rutiner för omhändertagandet av dessa kvinnor. Det är hälso- och sjukvårdens 

ansvar att upptäcka våld i en nära relation, samt ansvara för när och hur frågor om 

våldsutsattheten ska ställas (HSL, SFS 2017:30; SOSFS 2014:4). I studiens resultat framgick 

det dock att sjuksköterskorna inte levde upp till detta ansvar. De upplevde brist på kunskap 

om sitt eget ansvarsområde inom yrket. Enligt Stinson och Robinson (2006) var det 

sjuksköterskan som hade nyckelrollen för att kunna identifiera våld i en nära relation. Vidare 

uttryckte Yeung, Chowdhury, Malpass och Feder (2012) att jämfört med läkare, hade 

sjuksköterskor en mycket närmre relation till sina patienter, vilket gjorde sjuksköterskans roll 

i vården betydelsefull när det kom till problematiken hos kvinnor som levde med våld i en 

nära relation. Trots detta påvisade Yonaka, Yoder, Darrow, Sherck (2007), samt Torralbas-

Fernández och Calcerrada-Gutiérrez (2016) studier att sjuksköterskan inte var förberedd att 

möta dessa kvinnor ute i verksamheten. De förklarade att sjuksköterskeutbildningen inte gav 

tillräcklig kunskap kring våldsutsatthet och att denna kunskapsbrist ledde till att 

sjuksköterskan fick svårigheter att fråga och identifiera kvinnor som levde med våld i en nära 

relation (a.a.), vilket också påvisades i resultatet från denna studie.  

 

Eftersom det framkom i många studier att det fanns brister i sjuksköterskeutbildningen kring 

att hantera kvinnors våldsutsatthet, förklarade Minsky-Kelly, Hamberger, Pape och Wolff 

(2005) att det hade kunnat vara bra att få stöd i form av fortsatt utbildning tillsammans med 

tydliga riktlinjer, för att förbättra sjuksköterskans omhändertagande av dessa kvinnor. I 

Waalen, Goodwin, Spitz, Petersen, och Saltzman (2000) studie visades även att strategiska 

insatser i kombination med utbildning ökade sjuksköterskans beredskap att lättare identifiera 

kvinnor som levde med våld i en nära relation. En annan studie visade att genom tydliga 

riktlinjer, fick sjuksköterskorna en positiv inverkan på deras vilja och förmåga att fråga 

kvinnor om våld, vilket i sin tur ledde till att kvinnorna fick rätt typ av vård för sin 

problematik (Maina, 2009). Manley, Hills och Marriot (2012) förklarade vidare att det 
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personcentrerade omvårdnadsarbetet är inte densamma som ett uppgiftsinriktat arbete. För att 

uppnå ett gott resultat i vården av dessa kvinnor, krävs det att sjuksköterskan utgår från 

personens individuella historia, åsikter och värderingar, acceptera att varje person är unik och 

på så sätt främja välbefinnandet hos personen i fråga (a.a). 

 

Resultatet visade att många sjuksköterskor upplevde behovet av att få stöd i mötet med 

kvinnor som levde med våld i en nära relation. Det framkom även att sjuksköterskorna 

behövde få såväl professionellt stöd som emotionellt stöd. Vikten av att få stöd styrks även 

från andra studier. En studie av McCabe och Sambrook (2014) visade att sjuksköterskor som 

fick stöd från ledningen hade högre förtroende, vilket i sin tur ledde till professionalism, 

effektivitet i arbetet samt patientvård med högre kvalitet. Brist på stöd från chefen och 

verksamheten ledde däremot till minskat teamarbete, minskad delegation och lägre kvalitet på 

patientvården. Sjuksköterskorna kände sig stöttade, respekterade och uppskattade och kunde 

lita på chefer som var tillgängliga och inblandade i praktiken. Sjuksköterskorna erkände att 

det behövdes chefer som hade förmåga att kommunicera, belysa deras värde och uppskatta 

deras roll när det gällde att leverera högkvalitativ patientvård (a.a.). Enligt SSF (2016) behövs 

organisatoriska utgångspunkter tillsammans med en gemensam bestämd humanistisk 

omfattande värdegrund som backar upp ett personcentrerat synsätt i omvårdnadsprocessens 

olika steg. Sjuksköterskan bör ha kunskap inom sitt ansvarsområde för att kunna leda 

omvårdnadsarbetet. Genom att ha god kommunikation med vårdteamet, kan sjuksköterskan 

verkliggöra denna värdegrund inom verksamheten. McCance, McCormack och Dewing 

(2011) kom också fram till att den personcentrerade omvårdnaden inte bara berörde personen 

som söker vård utan även vårdpersonalen. Det krävdes kompetent vårdpersonal som 

engagerade sig för att utforma en vårdmiljö som var grundad på ömsesidig respekt. Det var 

viktigt att alla kände sig värdiga och bekräftade oavsett om personen var vårdsökande, 

närstående eller vårdpersonal (a.a).  

 

Innes, Macpherson och McCabe (2006) studie förklarade att etablering av personcentrerad 

omvårdnad är en av organisationens viktigaste uppgift. Det krävs tid för att kunna genomföra 

ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården. För att uppnå detta måste 

organisationen ge stöd till sjuksköterskor och ha förståelse för relationen mellan 

sjuksköterskan och den vårdsökande personen (Innes, Macpherson & McCabe, 2006). 

McCabe och Sambrook (2013) förklarde vidare att sjuksköterskan visade mer engagemang 
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inom sjuksköterskans yrkesverksamhet om cheferna var medvetna, stödjande och hanterade 

sina förväntningar genom ledarskapsutveckling (a.a.). Zakaria (2016) kom i sin studie fram 

till att många sjuksköterskor upplevde brist på emotionellt stöd, engagemang, riktlinjer och 

kunskap i arbetet. Att arbeta i team och få stöd från kollegor kunde förbättra sjuksköterskans 

känslor. Stayer (2016) visade i sin studie att sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att få 

stöd från kollegor, men förklarade vidare att det krävs mer forskning i framtiden för att 

identifiera ytterligare stödjande resurser som kan hjälpa sjuksköterskan att hantera sitt arbete. 

En annan studie av Regan et al. (2017) visade att nyutbildade sjuksköterskor behövde tillgång 

till stöd och kunskap genom en introduktionsperiod. Ledaren stod ofta inför organisatoriska 

hinder för att kunna stödja nyutbildade sjuksköterskor. Studien förklarade även att 

sjuksköterskeorganisationer borde se till att ledarna hade de resurser som behövdes för att 

stödja den nyutbildade sjuksköterskan. Dessutom var det viktigt att det skulle finnas tillräcklig 

personal och realistiska arbetsförhållande för både erfarna och nya sjuksköterskor. Ledaren 

borde arbeta för att främja lärandet genom att uppmuntra nyutbildade sjuksköterskor att ställa 

frågor och söka återkoppling utan rädsla för kritik (a.a.). 

 

Slutsats 

Studien visar att sjuksköterskan upplever olika individuella känsloreaktioner i mötet med 

kvinnor som lever med våld i en nära relation. De önskar att kunna hjälpa kvinnorna, men på 

grund av olika svårigheter såsom brist av stöd och kunskap är detta inte alltid genomförbart. 

Sjuksköterskan behöver mer kunskap för att kunna se mer än bara de fysiska symtomen hos 

kvinnorna och förstå deras förnekelse till våldet. Att möta kvinnor som lever med våld i en 

nära relation och erbjuda dem en personcentrerad omvårdnad ställer höga krav på 

sjuksköterskan såsom kunskap, erfarenhet och tid. Det behövs dessutom en stödjande ledning 

som sätter upp tydliga mål, samt ett stöttande vårdteam som sjuksköterskan kan luta sig mot 

när hen behöver stöd och hjälp. Sjuksköterskan bör förstå att det inte finns någon lösning som 

passar alla och bör därför ha en grundkunskap om våld i en nära relation för att kunna möta 

kvinnor utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Att arbeta utifrån detta förhållningssätt är 

det lämpligaste för att kunna ta hand om sig själv och kvinnorna.  
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Fler studier behövs för att belysa sjuksköterskan upplevelse i mötet med kvinnor som lever 

med våld i en nära relation. Med en bättre förståelse av sjuksköterskans upplevelse av 

svårigheter i mötet med dessa kvinnor, kan omvårdnadsarbetet förbättras vilket gör att 

sjuksköterskan kan erbjuda mer stöd samt hantera kvinnornas behov bättre. 

 

Självständighet 

Delaktigheten och samarbetet under arbetets gång mellan författarna har fungerat väl. 

Eftersom författarna behärskade olika kunskaper gällande referenshantering och 

datorhantering hade därför Maryam huvudansvaret över referenser och referenslistan och 

Victoria hade huvudansvaret över bilagorna och utformningen av kategorierna och 

underkatergorierna i Figur 1. Arbetet i resterande delar av studien har varit ett gemensamt 

arbete. Författarna träffades ofta för att göra rättvisa uppdelningar av olika stycken i 

bakgrunden, metoden och diskussionen. Vid varje nytt stycke som skrevs, träffades 

författarna för att läsa igenom och korrigera det tillsammans, samt för att dela upp nya 

stycken. Denna metod fungerade bra för författarna, eftersom båda kände ett behov av 

möjligheten att få anpassa arbetet utifrån individuella aspekter. 
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Bilaga 1  

Databassökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Valda 

artiklar

1. Nurse* 2017 - 09 - 29 15.262    

2. Nurse’s attitude 2017 - 09 - 29 409    

3. Domestic violence 2017 - 09 - 29 1.129    

2 AND 3 2017 - 09 - 29 1 1   

4. Intimate partner violence 2017 - 09 - 29 1.592    

1 AND 4 2017 - 09 - 29 53 28 11 5 

5. Barriers 2017 - 09 - 29 8.816    

6. Battered women 2017 - 09 - 29 499    

1 AND 5 AND 6 2017 - 09 - 29 2 1   

7. Perception 2017 - 09 - 29 22.441    

1 AND 6 AND 7 2017 - 09 - 29 2 2   

8. Patient 2017 - 09 - 29 141.014    

9. Relation 2017 - 09 - 29 36.937    

10. Violence 2017 - 09 - 29 5.159    

1 AND 8 AND 9 AND 10 2017 - 09 - 29 49 12 4 2 

11. Experience 2017 - 10 - 03 31.649    

12. Physical Abuse 2017 - 10 - 03 671    

1 AND 11 AND 12 2017 - 10 - 03 15 3   
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13. Women 2017 - 10 - 03 39.760    

14. Communication 2017 - 10 - 03 15.513    

1 AND 10 AND 13 AND 14 2017 - 10 - 03 6 4 2  

15. Health care 2017 - 10 - 03 33.291    

16. Feelings 2017 - 10 - 03 3.801    

10 AND 15 AND 16 2017 - 10 - 03 15 5 2 1 

3 AND 5 AND 15 2017 - 10 - 03 14 10 4 1 

17. Caring 2017 - 10 - 04 2.777    

18. Abused women 2017 - 10 - 04 171    

1 AND 17 AND 18 2017 - 10 - 04 0    

*17 AND 18 2017 - 10 - 04 14 8 3 1 

19. Hesitation 2017 - 10 - 17 252    

*1 AND 4 AND 19 2017 - 10 - 17 1 1 1 1 

20. Nurs* 2017 - 10 - 17 24.795    

21. Car* 2017 - 10 - 17 137.314    

22. Wom* 2017 - 10 - 17 40.038    

23. Female 2017 - 10 - 17 265.802    

24. Abus* 2017 - 10 - 17 13.964    

25. Interview 2017 - 10 - 17 49.885    

26. Child* 2017 - 10 - 17 69.682    

27. Pregnan* 2017 - 10 - 17 17.039    

20 AND 21 AND (22 OR 23) 2017 - 10 - 17 82 9 2 1 
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AND (10 OR 24) AND 25 NOT 

26 NOT 27 

28. Feeling* 2017 - 10 - 17 3.802    

10 AND 20 AND 28 2017 - 10 - 17 20 5   

29. Encounter 2017 - 10 - 18 4.967    

30. Intimate partner abuse 2017 - 10 - 18 4.370    

* 20 AND 29 AND (3 OR 4 OR 

30) 

2017 - 10 - 18 10 4 1 1 

31. Health professional* 2017 - 10 - 18 13.516    

32. Beliefs 2017 - 10 - 18 16.638    

33. Domestic Abuse 2017 - 10 - 18 304    

* 31 AND (16 OR 32) AND (3 

OR 4 OR 30 OR 33) 

2017 - 10 - 18 6 2 1 1 

Artikelsökningen begränsades med peer reviewed, research article, full text, årtal mellan 

2003-2017, samt english language. 

* Artikelsökningen begränsades med peer reviewed, research article, årtal mellan 2003-2017, 

samt english language 
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Lästa 

fulltext 
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artiklar 

1. Nurse’s role 2017 - 10 - 03 232    

2. Intimate partner violence 2017 - 10 - 03 165    

1 AND 2 2017 - 10 - 03 0    

3. Nurse 2017 - 10 - 03 2102    

2 AND 3 2017 - 10 - 03 7 3   

4. Experience 2017 - 10 - 03 13.172    
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Bilaga 4  

Kvalitetsgranskning 

Checklista för studier med kvalitativ metod utifrån Critical Appraisal Skills Programme, 

CASP (2013). 

 

1. Was there a clear statement of the aims of the research? 
 Yes - Can’t tell - No 
 

 What was the goal of the research?   
 Why it was thought important?  
 Its relevance  

 
2. Is a qualitative methodology appropriate? 
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If the research seeks to interpret or illuminate the actions and/or subjective experiences of 
research participants   

 Is qualitative research the right methodology for addressing the research goal?  
 
3. Was the research design appropriate to address the aims of the research? 
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If the researcher has justified the research design (e.g. have they discussed how they decided 
which method to use)? 

 
4. Was the recruitment strategy appropriate to the aims of the research?  
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If the researcher has explained how the participants were selected   
 If they explained why the participants they selected were the most appropriate to provide 

access to the type of knowledge sought by the study  
 If there are any discussions around recruitment (e.g. why some people chose not to take part)  

 
5. Was the data collected in a way that addressed the research issue? 

Yes - Can’t tell - No 
 

 If the setting for data collection was justified   
 If it is clear how data were collected (e.g. focus group, semi-structured interview etc.)   
 If the researcher has justified the methods chosen  
 If the researcher has made the methods explicit (e.g. for interview method, is there an 

indication of how interviews were conducted, or did they use a topic guide)?   
 If methods were modified during the study. If so, has the researcher explained how and why?   
 If the form of data is clear (e.g. tape recordings, video material, notes etc)  If the researcher 

has discussed saturation of data  
 
6. Has the relationship between researcher and participants been adequately considered?  
 Yes - Can’t tell - No 
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 If the researcher critically examined their own role, potential bias and influence during  
(a) Formulation of the research questions  
(b) Data collection, including sample recruitment and choice of location   

 How the researcher responded to events during the study and whether they considered the 
implications of any changes in the research design 

 

7. Have ethical issues been taken into consideration? 
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If there are sufficient details of how the research was explained to participants for the reader 
to assess whether ethical standards were maintained   

 If the researcher has discussed issues raised by the study (e.g. issues around informed consent 
or confidentiality or how they have handled the effects of the study on the participants during 
and after the study)   

 If approval has been sought from the ethics committee 
 
8. Was the data analysis sufficiently rigorous? 
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If there is an in-depth description of the analysis process   
 If thematic analysis is used. If so, is it clear how the categories/themes were derived from the 

data?   
 Whether the researcher explains how the data presented were selected from the original 

sample to demonstrate the analysis process   
 If sufficient data are presented to support the findings   
 To what extent contradictory data are taken into account   
 Whether the researcher critically examined their own role, potential bias and influence during 

analysis and selection of data for presentation 
 
9. Is there a clear statement of findings?  
 Yes - Can’t tell - No 
 

 If the findings are explicit   
 If there is adequate discussion of the evidence both for and against the researchers 

arguments   
 If the researcher has discussed the credibility of their findings (e.g. triangulation, respondent 

validation, more than one analyst)   
 If the findings are discussed in relation to the original research question 

 
10. How valuable is the research?  
 

 If the researcher discusses the contribution the study makes to existing knowledge or 
understanding e.g. do they consider the findings in relation to current practice or policy?, or 
relevant research-based literature?   

 If they identify new areas where research is necessary   
 If the researchers have discussed whether or how the findings can be transferred to other 

populations or considered other ways the research may be used 
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Bilaga 5  

Artikelöversikt 

Referens 
Författare/år/land 

Syfte Urval och metod för 
datainsamling 

Analysmetod och 
teoretiskt perspektiv 

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Brykczynski, K.A., 
Crane, P., Medina, 
C.K., Pedraza, D. 
 
2011, USA. 

To presents knowledge 
from clinical experiences 
of advanced practice 
nurses working with 
women who have 
experienced 
intimate partner violence. 

10 specialistsjuksköterskor 
med mer än 10 års 
yrkeserfarenhet valdes ut via 
ett snöbollsurval.  
 
Semi-strukturerad 
intervjustudie med öppna 
frågor. 

Tolkande 
fenomenologi enligt 
Benner.  
 
Kodning och 
tematisering av data.  

8 huvudteman. Hög 

Evanson, T.A. 
 
2006, USA. 

To describe the unique 
challenges and 
opportunities 
experienced by rural 
home-visiting PHNs when 
working with families 
where IPV was 
occurring. 

13 sjuksköterskor som jobbar 
med folkhälsa, samt med 
särskilda kriterier deltog i 
studien. 7 från landsbygden & 
6 icke-landsbygden.  
 
Demografiskt frågeformulär, 
samt två semi-strukturerade 
intervjuer.

Beskrivande 
fenomenologisk 
analys enligt Dahlberg 
m.fl. 

7 huvudteman. Hög 

Maina, G., Majeke 
S. 
 
2008, Kenya. 

To identify health 
professionals’ perceptions 
of their role 
working in the emergency 
department (ED) in 
managing and 
preventing intimate partner 
violence in Kenya.

Strategiskt urval av deltagare. 
1 läkare, 4 clinical officers 
och 6 sjuksköterskor som 
jobbar på samma 
akutmottagning.  
 
Ostrukturerad intervjustudie 
med öppna frågor.

NVivo 7 programvara 
för att organisera och 
analysera materialet.  

4 huvudteman 
och 2 subteman. 

Medel 
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Referens 
Författare/år/land 

Syfte Urval och metod för 
datainsamling 

Analysmetod och 
teoretiskt perspektiv 

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 

Beynon, C.E., 
Gutmanis, I.A., 
Tutty, L.M., 
Wathen, C.-N., 
Macmillan, H.L. 
 
2012, Canada. 
 

To 1) explore physicians’ 
and nurses’ experiences, 
both professional and 
personal, when asking 
about IPV. 2) determine 
the variations by discipline 
and 3) identify 
implications for practice, 
workplace policy and 
curriculum development 

Frågeformulär med 43 
strukturerade frågor, samt 2 
semi-strukturerade frågor 
inklusive skickades ut till 
1000 läkare och 1000 
sjuksköterskor inom specifika 
lämpliga verksamheter. 
 
597 sjuksköterskor och 328 
läkare svarade. Varav 527 
sjuksköterskor och 238 läkare 
svarade på de två semi-
strukturerade frågorna.

Induktiv analysmetod. 
 
Mönster och 
kategorisering av data. 

9 huvudteman. Hög 

Goff, HW., 
Shelton, AJ., Byrd 
TL., Parcel GS. 
 
2003, USA. 

Preparedness of health 
care practitioners to screen 
women for domestic 
violence in a border 
community. 

Slumpmässigt urval. 15 
deltagare deltog i studien. 5 
sjuksköterskor, 5 läkare, 5 
tandläkare. 
 
Semi-strukturerad 
intervjustudie med öppna 
frågor.

Tematisk 
innehållsanalys.  
 
Kodning och 
tematisering av data. 

8 huvudteman. Medel 

Häggblom AM., 
Möller AR 
 
2006, Finland. 

To explore in depth 
selected expert nurses’ 
experiences of the 
phenomenon of violence 
against women and the 
nurses’ roles as health care 
providers to those women.

10 kvinnliga sjuksköterskor. 
Strategiskt urval. 
 
Enskilda semistrukturerade 
intervjuer. 

Tre-stegs induktiv 
tematisk analys med 
kodning. 
 
Grounded Theory.  
 

2 huvudteman 
och 7 subteman 

Hög  

 
Referens Syfte Urval och metod för Analysmetod och Resultat Vetenskaplig 
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Författare/år/land datainsamling teoretiskt perspektiv kvalitet 
Taylor, J., 
Bradbury-Jones, 
C., Kroll, T.,  
Duncan, F. 
 
2013, Scotland. 
 
 
 

To explore community 
health professionals’ 
beliefs about domestic 
abuse and the issue of 
disclosure.  
 

Fas1: 29 hälso- och 
sjukvårdspersonal (11 
barnmorskor, 16 allmän 
sjuksköterskor och 2 
allmänläkare). Strategiskt 
urval. Halvstrukturerade, 
individuella Critical Incident 
Tech-nique (CIT)-intervjuer. 
 
Fas 2: 3 fokusgrupper med 
totalt 14 kvinnor. Strategiskt 
urval. Fokusgruppsintervjuer 
Grupp 1 n = 4; Grupp 2 n = 7; 
Grupp 3 n = 3. 

Fas1 & fas 2: En 
kombination av ett 
induktivt 
klassificeringssystem 
speciellt konstruerat 
för CIT (Critical 
Incident Tech-nique) 
och ramanalys. 
 
Teoretiskt perspektiv: 
Common Sense 
Model of Self-
Regulation of Health 
and Illness (CSM).

11 huvudteman 
och 28 subteman. 

Hög 
 

Sundborg, E., 
Törnkvist, L., 
Saleh-Stattin, N., 
Wändell, P., 
Hylander, I. 
 
2017, Sweden 
 

To improve the 
understanding of district 
nurses' experiences of 
encountering women 
exposed to intimate 
partner violence.  

11 kvinnliga 
distriktssköterskor i 
primärvården i Sverige. 
 
Slumpmässigt urval. 
Enskilda ostrukturerade 
intervjuer. 

Tematisk analys  
Öppenkodning enligt 
dataanlysprogrammet 
N-Vivo. 
 
Grounded Theory 
 

2 huvudteman 
och 8 subteman. 

Hög 
 

 
 
 
 
 
 
 
Referens 
Författare/år/land 

Syfte Urval och metod för 
datainsamling 

Analysmetod och 
teoretiskt perspektiv 

Resultat Vetenskaplig 
kvalitet 
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Williston, Courtney J., 
Lafreniere, Kathryn D. 
 
2013, Kanada 

To assess, from the 
perspective of primary 
cares HCPs, what it is 
like to ask patients about 
IPV and how they 
respond to disclosures 
and nondisclosures about 
abuse. 

9 hälso- och 
sjukvårdspersonal (6 
familjeläkare och 3 
sjuksköterskor) 
Snöbollsurval. 
 
Enskilda semistrukturerade 
intervjuer.

Tolkande 
fenomenologi enligt 
Lincoln och 
Guba.  
 
Kodning och 
tematisering av data. 
 

2 huvudteman 
och 5 subteman. 

Hög 
 

Goldblatt, H. 
 
(Rapport på en studie 
som är gjord av 14 
sjuksköterskestudenter)  
 
2009, Israel

To explore the impact of 
caring for abused women 
on nurses’ professional 
and personal life 
experiences. 

22 kvinnliga sjuksköterskor 
på sjukhus och 
hälsovårdskliniker.  
Målmedvetet urval. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer.

Tolkande 
fenomenologi. 
 
Kodning och 
tematisering av data. 
 

1 huvudtema 
och 2 subteman. 

Hög 
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Bilaga 6  
Innehållsanalys, exempel på meningsenheter 

Meningsenheter 
 

Meningsenheter sv. Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

1. ”You just keep trying to get 
her out of the situation and 
maybe she’ll really go one time” 

”Du fortsätter bara att försöka få 
henne ur situationen och kanske 
kommer det verkligen att gå 
någon gång"

Du försöker få henne ur 
situationen. 

Viljan att hjälpa. Önskan att 
hjälpa 
kvinnorna. 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 
otillräcklighet. 

2. ”You have to do something 
about it. You just can’t ignore 
it” 

”Man måste göra något åt det. 
man kan inte bara ignorera det” 

Göra något åt det, inte ignorera 
det. 

Att vilja hjälpa.   

3. ”That was all we could 
provide and it was quite sad” 

”Det var allt vi kunde ge och det 
var helt sorgligt”

Det var allt vi kunde ge och det 
var sorgligt.

Känner sorg pga 
otillräcklighet.

Individuella 
känsloreaktioner.

 

4. Their time was not also meant 
to be spent on the responsibility 
of asking women if they had 
been exposed to IPV.

Deras tid var inte heller avsedd 
att spenderas för att ta ansvar att 
fråga kvinnor om de hade blivit 
utsatta för IPV.

Tid var inte avsatt för att fråga 
kvinnor om IPV. 

Känner sig 
tidsbegränsad. 

Brist på tid. Svårigheter att 
fråga om våld i 
hemmet.  

5. The DNs were not even aware 
that IPV was their concern. 

Distriktsköterskorna var inte 
medvetna att IPV var deras 
ansvar.

Inte medvetna att IPV var deras 
ansvar. 

Okunskap om sitt 
ansvars-område. 

Brist på 
kunskap. 

 

6. They did not know which 
women to ask, when they should 
ask, or how they should ask. 

De visste inte vilka kvinnor som 
skulle frågas, när de borde fråga, 
eller hur de borde fråga.

De visste inte vilka, när och hur 
de ska fråga. 

Brist på kunskap.   

7. Emotional support is not 
always there. 

Emotionellt stöd finns inte alltid 
där. 

Emotionellt stöd finns inte. Brist på stöd. Brist på 
professionellt 
stöd.

 

8. Many abusers complain about 
the nurses and care 
and we have little support from 
management.

Många misshandlade klagar 
över sjuksköterskor och vården. 
och vi har lite stöd från 
ledningen.

Misshandlade klagar och vi har 
lite stöd. 

Känner brist på 
stöd. 

  

 


