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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld i nära relationer blir allt vanligare i dagens samhälle. Ungefär en av fem 
kvinnor i världen blir utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskor finns överallt inom 
sjukvården vilket möjliggör många möten med utsatta kvinnor. Att möta kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer kan påverka sjuksköterskan på flera sätt. Genom att göra en studie av 
befintlig forskning kring sjuksköterskors upplevelser kan eventuella barriärer kartläggas. 
Detta kan senare användas i förbättringsarbeten inom området. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnor i 
sjukvården vid våld i nära relationer. 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie har tillämpats med informationssökning gjord i 
databaserna PubMed och Cinahl Complete. Manifest innehållsanalys med latenta inslag 
användes vid analysen. 
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna bland annat upplevde att det var 
känslomässigt utmanade och frustrerande att handskas med utsatta kvinnor. Resultatet visade 
även att vissa sjuksköterskor upplevde tillfredställelse när de kunde ge den hjälpen och det 
stödet som behövdes. Sjuksköterskors tidigare erfarenhet upplevdes som positiv och 
underlättade för sjuksköterskorna när de skulle ställa frågor om våld i nära relationer. 
Slutsats: Studien visar att sjuksköterskor upplever olika svårigheter i mötet med utsatta 
kvinnor. Många av svårigheterna kan härledas till brist på kunskap och erfarenhet men också 
brist på tid. Detta leder till att kvinnorna inte får den hjälp de behöver vilket leder till 
otillräcklighetskänslor hos sjuksköterskorna.  
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Inledning 

Våld mot kvinnor i en nära relation är ett stort folkhälsoproblem och strider mot kvinnors 

mänskliga rättigheter. Totalt 35 procent av världens kvinnor har upplevt antingen fysisk och/ 

eller sexuellt våld i en nära relation någon gång i livet (WHO, 2017). Brottsförebyggande 

rådet (2017) skriver att en person som har, eller har haft, en relation med en annan person, 

oavsett om de är sammanboende eller inte, anses vara en nära relation (ibid.). Rying (2001) 

skriver att många kvinnor utsätts för våld som kan leda till döden (ibid.). Enligt 

Brottsförebyggande rådet (2015) mördas 13 kvinnor i genomsnitt per år av en partner i 

Sverige (ibid.). De psykologiska påföljderna relaterat till våld mot kvinnor påverkar hela 

offrets familj (Androulaki et al., 2008). Enligt en studie gjord av da Silva, de Mello Padoin 

och Carneiro Vianna (2013) är det sällan som kvinnor självmant ber sjukvårdspersonalen om 

hjälp på grund av upplevelse av skam (ibid.). Annan studie visar att kvinnor som upplevt våld 

löper större risk för somatiska besvär samt psykisk ohälsa än kvinnor som inte upplevt våld 

(Montero et al., 2011). En studie gjord av Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014) visar 

att kvinnor som varit med om misshandel beskriver att sjukvårdspersonalen ägnade mer tid 

och uppmärksamhet åt sjukdomar och offer för olyckor än kvinnor som blev utsatta för våld i 

en nära relation (ibid.). 

I en studie som sjuksköterskor deltog i, uppgav 66,1 procent att de hade minst en 

yrkeserfarenhet med patienter som blivit utsatta för våld i nära relationer. När 

sjuksköterskorna sedan frågades om de inkluderar frågor om våld i nära relationer, uppgav 

63,9 procent att de gjorde det. Men undersökningen som gjordes senare visade att enbart en 

fjärdedel av sjuksköterskorna hade inkluderat frågor gällande våld i nära relationer (Aksan & 

Aksu, 2007). Enlig Pratt-Eriksson et al. (2014) upplevde kvinnorna som varit utsatta för våld i 

nära relationer att sjukvårdspersonalen saknar empati, tålamod och har en ovänlig inställning. 

Kvinnorna poängterade att det är betydelsefullt att sjukvårdspersonalen ställer frågor om våld 

i nära relationer (ibid.). Sjuksköterskor kan möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer i 

arbetet. Kunskapsbristen som sjuksköterskor kan uppleva kan härledas till bristen på mötena 

med dessa kvinnor under utbildningen (Bryant & Benson, 2015). En kartläggning av 

sjuksköterskors upplevelser vid mötet med kvinnor som lever med våld i nära relation kan 

skapa en förståelse av svårigheterna som förekommer.  
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Bakgrund 

Sjuksköterskans upplevelse 

Polit och Beck (2010) skriver att kliniska upplevelser är en välbekant och funktionell källa av 

kunskap. Förmågan att regelbundet känna igen förutsägbara händelser baserade på 

observationer är kännetecken på det mänskliga sinnet. Personliga upplevelser och erfarenheter 

kan användas som resurs för evidens, men med begränsningar eftersom varje sjuksköterskas 

upplevelser är begränsade för att kunna användas i allmänhet. Sjuksköterskans upplevelser 

kan även vara präglade av fördomar (ibid.). Eriksson (1987) menar att människans upplevelse 

inte går att tolka eller förstås av någon annan människa. Eriksson menar även att en 

människas upplevelse är individuell. Utifrån en människas perspektiv kan en upplevelse 

enbart beskrivas av den som erfarit upplevelsen (ibid.). Det är viktigt att sjuksköterskan inte 

utgår från sitt eget liv för att få kunskap om en persons upplevelse (Strømsnes, 2002).  

 

Sjuksköterskans bemötande 

Enligt Schuster (2006) innebär arbetet som sjuksköterska otaliga möten med människor. 

Många möten med båda patienter och närstående kan vara svåra. Bemötandet är en stor och 

viktig del i mötet. Det är alltid sjuksköterskans bemötande av patienten som är i fokus och 

detta är på grund av den maktasymmetri som finns i den professionella relationen. Det 

asymmetriska handlar om att sjuksköterskan innehar kunskaper där patienten kan få hjälp med 

att lindra sitt lidande (ibid.). Bemötandet handlar om hur samtal genomförs, där uppträdande, 

mottagande och behandling ingår (Fossum, 2007). Elliot, Kanouse, Edwards och Hilborne 

(2009) beskriver att bra kommunikation med sjuksköterskan är viktigare än kommunikationen 

med läkaren. Att sjuksköterskan är den som träffar patienten först vid obehag eller när 

patienten har frågor kan vara en anledning (ibid.).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2014) har ett gott bemötande en central roll för kvaliteten av vården 

som ges samt vårdtagarens vilja att vara delaktig i planeringen och genomförandet av vården 

(ibid.). Sandström (2007) menar att faktorer som människosyn, etik, stämningen på 

arbetsplatsen och stressnivån hos de anställda har indirekt påverkan på bemötandet. Ett 

vänligt leende har en positiv effekt på bemötandet medan en nedlåtande, kränkande och kort i 

tonen, riskerar att stämningen blir negativ och fientlighetsnivån ökar mot sjukvårdspersonalen 

(ibid.).  
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Sjuksköterskan skall arbeta personcentrerat där hela personen skall ses och sättas i centrum 

under hela vårdförloppet. Det förutsätter en öppenhet och intresse av att lyssna på personens 

berättelse från sjuksköterskans sida (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Buber (1990b) 

menar att mötet kan vara baserat på både ”jag-du”-relation och ”jag-det”-relation. Vid en 

”jag-du” relation ses personen som ett subjekt, medan vid en ”jag-det”-relation ses personen 

som ett objekt (ibid.). Därmed blir relationen saklig, distanserad samt kylig (Snellman, 2001). 

Vidare skriver Buber (1990b) att ett äkta möte sker i ”jag-du”-relationen. För att mötet inte 

ska bli omänskligt och instrumentellt inom vården krävs att båda relationerna används (ibid.).  

 

Enligt Fossum (2007) ligger patientens upplevelse av vårdkvaliteteten till stor del i 

bemötandet. Engagemang, mottagande och värme är några av faktorerna som kan påverka 

mötet. Varje möte är viktigt och det finns inga tomma möten (ibid.). Bengtsson (1989) skriver 

att vid varje möte ställs sjuksköterskan inför valet att göra goda eller onda handlingar. Både 

makt och ansvar uppstår när en person vänder sig till sjukvården för att få hjälp (ibid.). 

Sjuksköterskan bör handla med hänsyn till ett professionellt perspektiv genom att vara lyhörd 

och respektfull (Snellman, 2001). Gomes, Diniz, Silva och Santos (2009) skriver att 

sjuksköterskor måste etablera en relation byggd på förtroende genom respekt och mottaglighet 

(ibid.). I ”jag-du”-relationer etableras gott vårdande och ett etiskt bemötande. Sjuksköterskan 

ska sträva efter att möta den andra istället för att hjälpa i första hand, således kan den andra bli 

hjälpt (Snellman, 2001). 

Våld i nära relationer 

Enligt Socialstyrelsen (2017) är våld i nära relationer ett stort problem i samhället där både 

kvinnor och män blir drabbade. Kvinnor drabbas oftare av svårare och kraftigare våld än män 

(ibid.). Socialstyrelsen (2010) skriver att våld i nära relationer innebär allt från knappt 

märkbara handlingar till svåra brott. Våldet sker oftast i kombinationer av fysiskt, sexuellt och 

psykiskt våld. Det fysiska kan innebära att bli fasthållen, slagen eller knuffad. I det sexuella 

våldet ingår påtvingade sexuella handlingar eller våldtäkt. Psykiskt våld kan ha inslag av 

direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även påtvingad isolering genom att hindra den 

utsatta från att delta i olika sociala sammanhang, räknas som våld. Våldet kan även innebära 

ekonomisk utsatthet, där tillhörigheter förstörs eller att tvinga den utsatta att skriva under 

papper som leder till negativa konsekvenser (ibid.).  
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Sandström (2007) menar att våld kan tolkas individuellt och varierar från person till person. 

Oftast tolkas våld som en hård kontakt men även otillåten lättare beröring kan uppfattas som 

våld. Sandströms egen tolkning av vad våld innebär, är allt som orsakar skada eller smärta 

(ibid.). Enligt Brottsförebyggande rådet (2017) är systematiska kränkningar och försök att 

inskränka friheten, är de två vanligaste brottstyperna. Kvinnor utsätts i större utsträckning för 

brutalt våld som leder till behov av sjukvård. Påverkande faktorer är bland annat ålder, 

familjerelation, ekonomiska förutsättningar och utbildning. En person som har, eller har haft, 

en relation med en flickvän, pojkvän, make eller hustru, oavsett om de är sammanboende eller 

inte, anses vara en nära relation (ibid.).  

Kramer, Lorenzon och Mueller (2004) skriver att psykiskt våld är lika starkt förknippat med 

hälsoproblem som fysiskt våld (ibid.). Söderholm (2006) menar att fysiskt våld är lättare att 

upptäcka av vårdpersonal på en akutmottagning om det lämnat synliga skador på den 

drabbade kvinnans kropp. Sexuellt våld i nära relationer missas ofta om inte vårdpersonalen 

på akutmottagningen frågar specifikt om det vid behandling efter våld i nära relationer (ibid.). 

Sjukvårdens bemötande av kvinnor efter våld i nära relationer 

Socialstyrelsen (2017) skriver att personalen inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 

måste ha kunskap om och förmåga att se tecken på våld i nära relationer. Personalen måste 

även på ett respektfullt och etiskt sätt, känna empati, ställa frågor och samtala med den som 

blivit utsatt för våld i nära relationer (ibid.). Saúde (2003) menar att sjukvårdspersonalen ska 

fråga kvinnorna tydligt och objektivt om deras upplevelser av situationer där de blivit utsatta 

för våld i nära relationer samt uppmuntra och tillåta kvinnorna att prata öppet om ämnet 

(ibid.). 

 

I socialstyrelsens (SOSFS 2014:4) författningssamling beskrivs att om personalen ska kunna 

ge god vård samt ha förmågan att omsätta kunskaper i det praktiska arbetet, bör vårdgivaren 

se till att all personal i hälso- och sjukvårdens och tandvårdens verksamheter har kunskaper 

om våld och andra övergrepp. Vårdgivaren ska se till att personalen frågar patienten om 

orsaken i enrum, om den visar symtom eller tecken som väcker misstanke om våld och andra 

övergrepp. Kvarstår det misstanke om våld och andra övergrepp ska personalen ta reda på om 

det finns barn i familjen och göra en anmälan till socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § 

socialtjänstlagen (2001:453). Det ska även informeras om möjligheten till stöd och hjälp från 

socialtjänsten och frivilliga organisationer samt möjligheten till vård och omvårdnad från 
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hälso- och sjukvården. Personalen ska även uppmärksamma vilka behov patienten kan ha av 

vård, såväl psykiskt som fysiskt. Åtgärder samt symtom eller tecken som har observerats av 

personalen och väckt misstanke ska dokumenteras i patientjournalen (ibid.). 

Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram valdes Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori. Travelbee 

(1971) menar att omvårdnadsteorin är en interaktionsteori vilket innebär att samspelet mellan 

sjuksköterska och patient ligger i grund för god omvårdnad. Teorin lägger vikt vid att betrakta 

den enskilda människan som en unik individ med personliga upplevelser. Sjuksköterskans roll 

i omvårdnaden innebär att hjälpa patienten i lidandet och att finna hopp, mening och kunna 

hantera egna erfarenheter. Enligt Travelbee ska sjuksköterskan se den unika människan 

bakom patienten för att kunna skapa en god relation, vilket kan etableras genom 

kommunikationen som hjälpmedel, där tankar och känslor förmedlas. Travelbee betonar att 

kommunikationen har även en central roll vid identifikation av patientens behov (ibid.). 

Fossum (2007) skriver att om sjuksköterskan upplevs stressad, kommer det att bli svårare för 

patienten att fråga eller berätta om något som kräver engagemang och tid (ibid.). Yam (2000) 

skriver att kvinnor som söker vård efter utsatthet för våld i nära relationer har behov av 

empati från personalen och kräver kunnig personal som ställer frågor och har tid att lyssna på 

deras historier (ibid.). 

Vidare skriver Travelbee att en god relation kräver att sjuksköterskerollen och patientrollen 

bortses. Travelbee (1971) menar att en relation utvecklas genom en process bestående av flera 

steg. Första steget står för första mötet där sjuksköterskan och patienten lär känna varandra. 

Redan här bör sjuksköterskan visa intresse för den unika människan bakom patienten. Under 

andra steget utvecklas relationerna och identiteterna växer fram. I tredje steget känner 

sjuksköterskan förståelse och empati för patienten. I sista steget visar sjuksköterskan med ord 

och handling vilja att hjälpa patienten, vilket leder till förståelse och kontaktetablering mellan 

sjuksköterskan och patienten (ibid.). Yam (2000) skriver att sjuksköterskors attityder 

upplevdes som icke oroande och personalen hade ett skyndsamt tillvägagångssätt i 

bemötandet vilket försvårade för kvinnorna att avslöja orsaken till deras skador (ibid.). 

Fossum (2007) menar att i de flesta fall där patienter uppger ett missnöje med ett vårdtillfälle, 

har bemötandet varit orsaken (ibid.). Detta visar på brister i bemötandet därav kan det vara av 

vikt att undersöka och lyfta fram sjuksköterskors perspektiv för att kunna förbättra 

bemötandet samt arbetet kring utsatta kvinnor. 
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnor i 

sjukvården vid våld i nära relationer. 

Metod 

Design  

Examensarbetet är en litteraturstudie med kvalitativ design, baserad på vetenskapliga artiklar. 

Forsberg och Wengström (2008) skriver att kvalitativa metoder utgår från förståelsen av 

människans subjektiva upplevelser av omvärlden (ibid.). The Campbell Collaboration (u.å.) 

menar att om det ska vara möjligt att göra en systematisk litteraturstudie bör det finnas ett 

tillräckligt antal studier av god kvalitet och att tillvägagångsättet är tydligt och transparent för 

att kunna återskapas. Denna metod är utformad för att minimera bias (ibid.). Enligt Polit och 

Beck (2016) ska en litteraturstudie utgå från fyra olika steg. I första steget ska ett syfte 

utformas för att sedan i nästa steg fastställa vilken metod som ska användas i datainsamlingen. 

Tredje steget ska data samlas och analyseras, för att slutligen sammanställa resultaten från de 

olika studierna i sista steget (ibid.).  

Urval 

MESH-termer samt fritextsökningar har använts för att få fram relevanta vetenskapliga 

artiklar. Inklusionskriterierna för arbetet var att det skulle vara en sjuksköterska som någon 

gång vårdat kvinnor i sjukvården som blivit utsatta för våld i nära relationer. En annan 

inklusionskriterie vara att studierna skulle vara publicerade mellan år 2000–2018. 

Exklusionskriterierna för studien var artiklar som inte var skrivna på engelska samt artiklar 

där det inte gick att urskilja vilken profession som beskrev upplevelserna. Polit och Beck 

(2016) skriver att kriterier som specifikt kännetecknar populationen är det som kallas för 

inklusionskriterier. När en population med olika egenskaper eller kriterier inte ska vara med, 

benämns detta för exklusionskriterier (ibid.). Kvalitetsgranskning gjordes på samtliga valda 

artiklar. 

Datainsamling 

Databaserna PubMed och Cinahl Complete användes för att söka efter relevanta vetenskapliga 

artiklar till studien. Enligt Karlsson (2012) är dessa ämnesdatabaserna några av de mest 
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väsentliga inom omvårdnadsvetenskap (ibid.) Framför allt har boolesk sökteknik med AND, 

OR och NOT använts vid sökningarna. Polit och Beck (2016) skriver att boolesk sökteknik 

kan användas för att utöka eller avgränsa en sökning med hjälp av tre booleska operatorer som 

är AND, OR och NOT (ibid.). I databaserna PubMed och Cinahl Complete söktes artiklarna 

med MESH-termer samt fritextsökningar (bilaga 1). MESH-termer som bland annat har 

använts är” Intimate partner violence”,” Domestic violence”,” Nurse´s role” och ” 

Emergency service”. Avgränsningar som användes vid sökningar är ”Free full text”, ”Peer 

Reviewed”, ”Research article”,’’English Language’’ och’’Publications date 2000–2018’’. 

En MESH-term motsvarar ämnesord och förekommer i flera databaser (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011).  

Den första databassökningen ägde rum från 2018-03-11 till 2018-03-21 och gjordes enskilt 

för att optimera antalet relevanta artiklar. Sökningen resulterade i totalt 815 träffar (bilaga 1). 

Rubrikerna granskades på samtliga träffar vilket resulterade i 727 bortfall till följd av att de 

inte ansågs vara relevanta för studien. I nästa steg lästes 88 artiklar på abstraktsnivå vilket 

ledde till ytterligare bortfall av totalt 55 artiklar. Detta var på grund av att artiklarna antingen 

inte svarade tydligt på studiens syfte eller inte kunde härledas till sjuksköterskans perspektiv. 

Därefter lästes resterande 33 artiklar i fulltext vilket ledde till att 18 artiklar valdes. Vid 

oklarheter diskuterades resultaten för att minska risken för feltolkning. Efter noggrann läsning 

av de valda artiklarna, var det elva artiklar som höll sin relevans. Sju artiklar sorterades bort 

varav fyra saknade det etiska resonemanget och tre var dubbletter.  

Det gjordes även manuella sökningar utifrån de granskade artiklarnas referenslistor med 

anledning av att valda artiklar inte levererade den datainsamlingen som krävdes. Friberg 

(2017) skriver att sekundärsökningar kan användas för att finna ytterligare litteratur. Detta kan 

exempelvis göras genom att studera olika referenslistor. Manuella sökningar kan tillämpas i 

både den inledande informationssökningsfasen samt den ursprungliga för att hitta intressant 

information (ibid.). De manuella sökningarna utfördes 2018-04-21 och resulterade i tre 

relevanta artiklar som inkluderades i studien, vilket totalt blev 14 artiklar.  

Kvalitetsgranskning 

Friberg (2017) skriver att artiklarnas kvalitet ska bedömas vilket kan leda till att vissa artiklar 

exkluderas. Granskning av de valda artiklarna är viktig eftersom det kan vara oklart vad 
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analysen grundas på. Granskningen underlättar även förståelsen för innehållet i artiklarna. 

Därefter kan ställning tas om artiklarna är av god kvalitet och besvarar syftet (ibid.).  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes på samtliga 14 artiklar med hjälp av Willman et al. (2011) 

kvalitetsgranskningsmall (bilaga 2). Artiklarna delades upp och granskades enskilt. Vid 

tveksamheter diskuterades artiklarna och poängen kunde fastställas gemensamt. 

Kvalitetsgranskningsmallen ger olika poäng beroende på svaret på varje fråga. Frågorna kan 

besvaras med ja, nej och vet ej svar med 14 maxpoäng. Totalpoängen omvandlas till procent 

och utgör artikelns kvalitet. Därefter visar resultatet om kvaliteten på artikeln är hög, medel 

eller låg. Hög kvalitet ligger på 80 – 100 procent, medel kvalitet på 70 – 79 procent och låg 

kvalitet på 60 – 69 procent. Elva fick hög kvalitet och tre fick medel kvalitet. Ingen av de 

granskade artiklarna fick låg kvalitet, vilket innebär att ingen artikel föll bort. Vidare skriver 

Friberg (2017) att artiklarna ska presenteras på ett överskådligt sätt efter att granskningen är 

klar. Tabell kan användas för att ge en översikt (ibid.). Efter att alla artiklar granskats 

skapades en tabell som redovisar artiklarnas översikt (bilaga 3). Rubriker som valdes att 

inkluderas i tabellen var författare, år, land, titel, metod, urval och kvalitet. 

Analys 

En kvalitativ manifest innehållsanalys med latenta inslag har tillämpats. Enligt Graneheim 

och Lundman (2004) används denna metod för att på ett vetenskapligt sätt analysera innehåll i 

texter där viss tolkning av det underförstådda i materialet kan förekomma. Dahlberg, 

Dahlberg och Nyström (2008) menar att en innehållsanalys är det grundläggande sättet för att 

på ett systematiskt och successivt sätt kunna kategorisera data. Detta medför att det blir 

enklare att kunna känna igen mönster. För att på ett systematiskt sätt kunna analysera data, 

kan manifest innehållsanalys användas. Metoden omfattar flera olika steg som ska följas 

(ibid.). Enligt Graneheim och Lundman (2004) läses vid manifest innehållsanalys texten i sin 

helhet för att skapa en övergripande förståelse av innehållet (ibid.).  

 

De valda artiklarnas resultat lästes enskilt och diskuterades kort. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver nästa steg som en process där texten sönderdelas. Data med olika innehåll 

avskiljes från sitt sammanhang för att skapa meningsbärande enheter. En meningsbärande 

enhet kan vara ett ord, en mening eller ett stycke och innebär det centrala i ett sammanhang 

(ibid.). De meningsbärande enheterna som besvarade studiens syfte sorterades ut från 

resultaten av samtliga artiklar. Detta gjordes enskilt för att inte gå miste om några 
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meningsbärande enheter. Totalt samlades 219 relevanta meningsenheter som numrerades. 

Meningsenheterna numrerades för att på ett enkelt sätt kunna kopplas med tillhörande artikel.  

 

I nästa steg kondenserades de meningsbärande enheterna och kodades gemensamt. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att kondenseringsprocessen innebär att de meningsbärande 

enheterna förkortas samtidigt som innebörden förtydligas, där koderna utgör kärnan i 

kondenseringen (ibid.). De meningsbärande enheterna med kondensering och koder skrevs ut 

på papper och klipptes ut för att lättare sortera dem i grupper. Kategorierna bildades av de 

framtagna koderna och därefter bildades subkategorierna (bilaga 4). Fyra huvudkategorier 

med nio subkategorier togs fram. I sista steget skapades ny sammanfattande text av de olika 

delarna.  

Etiska överväganden 

Vid litteraturstudier ska ett etiskt övervägande göras (Forsberg & Wengström, 2008). Polit 

och Beck (2016) skriver att etiskt resonemang innebär att risken och nyttan övervägs. Etiskt 

förhållningssätt ska användas före, under och efter studien där de etiska principerna tillämpas 

(ibid.). Enligt Vetenskapsrådet (2012) har forskningsetiska principer utformats för att vägleda 

den enskilde forskaren vid planeringen av studier och har till syfte att ge standard i 

förhållandet mellan forskare och deltagare. Principerna består av fyra huvudkrav som 

omfattar informationskravet vilket innebär att deltagarna ska vara informerade om projektet, 

frivilligheten i deltagandet och att medverkandet kan avbrytas vid önskemål. Annat krav är 

samtyckeskravet som betyder att deltagarna ska lämna sitt samtycke om att delta i projektet. 

Tredje kravet är konfidentiellkravet som betyder att alla deltagare ska vara konfidentiella och 

all information som deltagarna lämnar skyddas från obehöriga. Sista kravet är nyttjandekravet 

som innebär att informationen som deltagarna lämnar används endast till forskningsändamålet 

(ibid.). Alla aktuella artiklar som använts har granskats av en etisk kommitté. Artiklarna hade 

ett etiskt resonemang och om detta saknades, exkluderades de från studien. Detta var oklart i 

en artikel och därför skickades mail till de som skrev studien för att få klarhet. Svar erhölls 

och artikeln var granskad av en etisk kommitté. Inga etiska problem har uppstått eftersom 

ingen direkt kontakt med deltagare har skett.  
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Resultat 

Resultat av denna studie är baserad på 14 vetenskapliga artiklar som är gjorda i olika länder. 

Majoriteten av deltagarna i studierna var kvinnliga sjuksköterskor. I de valda vetenskapliga 

artiklarna undersöktes sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer och sökt vård i en sjukvårdsinrättning. Upplevelserna uppstod antingen 

under eller efter mötet. Resultatet visade att sjuksköterskors upplevelser över lag var negativa. 

Bland annat upplevde sjuksköterskorna att det var känslomässigt utmanade och frustrerande 

att handskas med utsatta kvinnor. Resultatet visade även att vissa sjuksköterskor upplevde 

tillfredställelse när de kunde ge den hjälpen och det stödet som behövdes. Sjuksköterskors 

tidigare erfarenhet upplevdes som positiv och underlättade för sjuksköterskorna när frågor 

skulle ställas om våld i nära relationer. Resultatet av innehållsanalysen delades upp i fyra 

huvudkategorier med nio subkategorier. Huvudkategorierna är sjuksköterskans upplevelse av 

frustration, upplevelsen av att vara oerfaren och inta ha tillräckligt med kunskap, upplevelsen 

av olika svårigheter och sjuksköterskans positiva upplevelser. 

Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 
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Sjuksköterskans upplevelse av frustration 

I huvudkategorin sjuksköterskans upplevelser av frustration tas de negativa aspekterna i mötet 

mellan sjuksköterskan och den utsatta kvinnan upp. Denna huvudkategori delades in i två 

subkategorier: återvänder till samma miljö och en känsla av otillräcklighet. 

 

Återvänder till samma miljö 

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa sina patienter och frustration uppstod när kvinnorna 

upplevdes som inte mottagliga för den hjälpen som erbjöds (Brykczynski, Crane, Medina & 

Pedraza, 2011). Sjuksköterskorna förknippade framgång med att kvinnan lämnade det 

våldsamma förhållandet. Det var frustrerande när kvinnorna berättade under mötet att de inte 

ville lämna förhållandet och detta gjorde att sjuksköterskorna kunde känna sig misslyckade 

(Webster, Bouck, Wright & Dietrich, 2006).  

 

Flera av sjuksköterskorna upplevde frustration efter att de gett kvinnorna ett alternativ som 

exempelvis att ringa ett kvinnohem, men att de trots sjuksköterskans stöd valt att återvända till 

samma miljö (Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Inoue & Armitage, 

2006; Robinson, 2010). Det upplevdes som frustrerande och meningslöst att prata med de 

utsatta kvinnorna eftersom de valde att återvända till samma miljö i vilket fall som helst ”It is 

our normal practice here … in reality, it’s sounds terrible to say but you are almost feeling 

like you’re probably wasting your breath … talking to them … ” (Inoue & Armitage, 2006, s. 

320). Dessa känslor av frustration kunde stegvis leda till att sjuksköterskorna beslutade att 

inte ställa frågor om våld i nära relationer (Robinson, 2010). 

 

En känsla av otillräcklighet 

Sjuksköterskor ansåg sig hjälplösa när de handskades med offer utsatta för våld i nära 

relationer (Robinson, 2010). Flera sjuksköterskor misstänkte att många som sökte vård hade 

blivit utsatta för våld i nära relationer, men det upplevdes som svårt att konstatera och därför 

kände sjuksköterskorna att de inte gjorde ett bra jobb (Goff, Shelton, Byrd & Parcel, 2003). 

Vissa sjuksköterskor hade inte de resurser som krävdes och därför tillbringade de mycket tid 

på att lyssna på de utsatta kvinnorna. De upplevde att det var allt de kunde göra och de kände 

sig verkligen ledsna att där inte fanns mer de kunde göra (Al-Natour et al., 2016; Beynon et 

al., 2012; Efe & Taskin, 2012). En sjuksköterska var frustrerad över att hon inte kunde lindra 

den utsatta kvinnans ångest (Goldblatt, 2009). En annan sjuksköterska upplevde frustration 
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och hjälplöshet eftersom hon inte kunde göra mer för kvinnan om kvinnan inte valde att 

anmäla. Sjuksköterskorna upplevde att denna frustration var outhärdlig (Goldblatt, 2009; 

Robinson, 2010). Flera sjuksköterskor gick ifrån sitt arbetsskift med känslan av att de inte 

gjort det bästa jobbet för vissa av kvinnorna och därför kände de sig otillräckliga (Beynon et 

al., 2012).  

 

Sjuksköterskorna som inte ställde frågor till de utsatta kvinnorna kände sig hjälplösa, 

förstörda, arga, skyldiga och plågade ” If I did not screen or provide help for victims of IPV, I 

become devastated, feel guilty and breathless, because, I could not help …’’ (Al-Natour et al., 

2016, s. 426). Några sjuksköterskor upplevde att de inte kunde hjälpa de utsatta kvinnorna om 

de inte berättade vad som hänt och istället behandlade sjuksköterskorna enbart skadorna 

(Guruge, 2012). Det fanns sjuksköterskor som själva hade blivit utsatta för våld i nära 

relationer och hade lämnats utan någon professionell hjälp, vilket resulterade i att de 

uppvisade starka känslor av frustration och ilska. Samma sjuksköterskor uttryckte att det var 

viktigt att de säkerställde tillräcklig hjälp för de utsatta kvinnorna (Häggblom & Möller, 

2006). 

 

Upplevelsen av att vara oerfaren och inte ha tillräckligt med kunskap 

Huvudkategorin att vara oerfaren och inte ha tillräckligt med kunskap tar upp att 

sjuksköterskan saknar eller inte har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att hantera de 

utsatta kvinnorna. Huvudkategorin delades upp i två subkategorier: brist på kunskap och brist 

på erfarenhet. 

 

Brist på kunskap 

Sjuksköterskor uppgav att de upplevde kunskapsbrister och att det var viktigt att identifiera 

brister på kunskapen och färdigheterna. Bristerna ansågs som ett hinder för att tillhandahålla 

lämplig vård för de utsatta kvinnorna. Dessa brister i kunskapen gjorde att sjuksköterskorna 

tenderade att fokusera på de utsatta kvinnornas fysiska hälsa (Guruge, 2012). 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte kände sig beredda att hjälpa de utsatta kvinnorna 

eftersom de saknade kunskap inom ämnet (Efe & Taskin, 2012). Andra sjuksköterskor 

berättade att deras roll gentemot de utsatta kvinnorna enbart var att behandla deras fysiska 

skador, precis som att behandla en patient som hade varit med om en trafikolycka. Att ge 

psykologiskt stöd till utsatta kvinnor ansågs inte som plikt i arbetet som sjuksköterska (Al-
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Natour et al., 2016). Flera sjuksköterskor erkände att deras fördömande var oprofessionellt 

(Goldblatt, 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de hade utbildats professionellt för att 

behandla de fysiska såren men inte de psykologiska konsekvenserna som medföljer. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de inte hade blivit utbildade när det gäller vilka frågor som ska 

ställas, vem de kan kontakta, eller vad de ska leta efter. Sjuksköterskorna tyckte att de 

behövde även lära sig vad som borde göras (Efe & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 2006; 

Robinson, 2010).  

 

Många sjuksköterskor förstod inte varför kvinnor valde att stanna kvar i ett förhållande där de 

blev utsatta för våld’’I have heard women say ’but I love him’. I don’t understand that 

thinking especially when children are involved.’’ (Beynon et al., 2012, s.5). Därför var de 

osäkra på hur de skulle agera (Inoue & Armitage, 2006). På grund av okunskapen tenderade 

flera sjuksköterskor att ha antingen orealistiska bilder eller osäkra känslor för att behandla 

misshandlade kvinnor (Inoue & Armitage, 2006). En sjuksköterska menade att kvinnorna 

borde själva lösa sina problem’’I don’t have time to hear a 30-minute story about it. You’re a 

grown person: get out of it.’’ (Robinson, 2010, s. 574). Vissa av sjuksköterskorna nämnde att 

de ibland inte brydde sig om att följa upp när kvinnor avslöjade att de blivit utsatta för våld i 

nära relationer. Det ansågs inte som deras skyldighet att vidta åtgärder (Efe & Taskin, 2012; 

Robinson, 2010). Sjuksköterskorna uttryckte även att de ogillade att hjälpa kvinnorna på 

grund av att kvinnorna inte uppfattades som samarbetsvilliga till att lösa sina problem. Det 

ansågs att det inte var något som i slutändan var deras angelägenhet (Efe & Taskin, 2012; 

Goldblatt, 2009). 

 

Brist på erfarenhet 

En del sjuksköterskor uppgav att de saknade erfarenhet av att hantera kvinnor som har blivit 

utsatta för våld i nära relationer. De nämnde även att de aldrig kunde riktigt förstå de utsatta 

kvinnors känslor och hade svårt att sympatisera med dem. Detta var relaterat till brist på egen 

erfarenhet av misshandel (Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskorna kände sig inte 

tillräckligt förberedda att fråga de utsatta kvinnorna om vad de utsatts för. De kände även att 

de inte var beredda att fråga de utsatta kvinnorna om våldet vid första mötet. Flertalet artiklar 

visar att sjuksköterskorna kände sig osäkra på hur frågorna skulle ställas (Sundborg, 

Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015; Webster et al., 2006). De uppgav även 

att de inte visste vad som kunde göras utan erfarenhet (Efe & Taskin, 2012). Sjuksköterskorna 
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visste inte hur de skulle gå vidare när kvinnorna svarade ja vid frågor om våld i nära relationer 

(Häggblom & Möller, 2006).  

Upplevelsen av olika svårigheter  

I huvudkategorin upplevelsen av olika svårigheter tas det upp om de olika svårigheterna som 

kan uppstå i samband med mötet samt olika känslomässiga utmaningar under och efter mötet. 

Huvudkategorin delades upp i tre subkategorier: känslomässiga utmaningar, rädsla och 

otrygghet och tidsbrist. 

 

Känslomässiga utmaningar 

Att arbeta med känslor upplevdes mycket mer ansträngande än det fysiska arbetet tyckte 

sjuksköterskorna (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010). Även de manliga sjuksköterskorna 

uttryckte att det var lättare att hantera fysiska skador än att ge emotionellt stöd till utsatta 

kvinnor (Robinson, 2010). För vissa var det utmanande av att bara komma i kontakt med 

begreppet misshandel (Webster et al., 2006). Att prata om känslor var svårt och att ställa 

frågor kändes inte lätt känslomässigt (Goldblatt, 2009; Sundborg et al., 2015). Flera av 

sjuksköterskorna bekräftade att deras oro under mötena med utsatta kvinnor kunde trigga 

igång känslor som ångest och psykisk stress (Häggblom & Möller, 2006). Det upplevdes som 

känslomässigt utmanande att ta del av avslöjande uppgifter om vad kvinnorna har fått utstå 

(Webster et al., 2006). Det är tungt att höra och se all skräck som misshandeln medför ”It is 

heavy to meet and hear about all the horror, to hear about how it hurts and about all the 

horrible scenes of bruises and battery, slaps and all this” (Häggblom & Möller, 2006, s.1082). 

En viss rädsla uppdagades för att bli djupt involverade genom att lyssna och att det skulle leda 

till alltför emotionella reaktioner (Sundborg et al., 2015). Sjuksköterskorna kände sig 

påverkade av vissa kvinnors berättelser i den utsträckningen att de fann det svårt att ta avstånd 

från kvinnornas upplevelser (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006). En sjuksköterska 

beskrev att hon blev känslomässigt berörd av en kvinnas berättelse i den graden att det var 

svårt att skilja på hennes egen historia från kvinnans (Webster et al., 2006).  

 

Att se kvinnors fysiska skador beskrevs som en hemsk upplevelse (Goldblatt, 2009; van der 

Wath, van Wyk & Janse van Rensburg, 2013). En sjuksköterska mindes ett särskilt möte och 

beskrev upplevelsen som förödande på grund av att kvinnans ansikte var förstört. 

Sjuksköterskan berättade att hon grät med kvinnan och kunde inte tänka på annat än hur hon 

skulle hjälpa kvinnan (Goldblatt, 2009). Mötena med kvinnorna uppfattades av flertalet 



19 
 

sjuksköterskor som svåra, smärtsamma och framkallade intensiva känslor (van der Wath et 

al., 2013; Webster et al., 2006). Kvinnors berättelser kunde utlösa stressiga minnen för en del 

av sjuksköterskorna som hade blivit utsatta för övergrepp tidigare i sitt liv (Webster et al., 

2006). Att bevittna överlevandes lidande ledde till nedstämdhet, sorg, sympati och ilska (van 

der Wath et al., 2013). Flera av sjuksköterskorna sympatiserade med de utsatta kvinnorna 

samtidigt som de kände ilska mot förövaren (van der Wath et al., 2013). Känslor av ilska och 

hopplöshet kunde uppstå när sjuksköterskorna såg de misshandlade kvinnornas skick. Att se 

kvinnorna bakom alla ärr var den svåraste delen uppgav en sjuksköterska (Häggblom & 

Möller, 2006). Många sjuksköterskor blev känslomässigt påverkade och uttryckte att det var 

smärtsamt att möta kvinnor utsatta för våld i nära relationer ”My heart bleeds for every new 

woman I meet at the health clinic.” (Häggblom & Möller, 2006, s.1082). Den känslomässiga 

inverkan kunde kännas plötsligt och intensivt. Ibland kunde det bli för mycket och detta 

medförde att sjuksköterskorna började gråta, till och med under mötet med kvinnorna (van der 

Wath et al., 2013). En sjuksköterska berättade att det gjorde ont inombords när hon insåg att 

en kvinna hade antytt misshandel men att hon inte lyssnade och förstod det i efterhand 

(Häggblom & Möller, 2006).  

 

Rädsla och otrygghet 

En rädsla för möjligheten att höra de utsatta kvinnors berättelser om misshandel beskrevs. 

Sjuksköterskorna visste inte hur de skulle ställa frågor och fruktade för att ställa frågor på fel 

sätt. De ville ställa frågor, men var rädda för vad som skulle hända om de frågade ”Will she 

break off contact if I ask…it’s hard but important.” (Sundborg et al., 2015, s. 2261). En del 

uppgav att största rädslan var att de skulle få svar av de utsatta kvinnorna som de inte vet vad 

de skulle göra med (Robinson, 2010; Webster et al., 2006). En sjuksköterska berättade att hon 

upplevde många känslor, bland annat att hon var rädd att något mer skulle hända kvinnan hon 

träffade (Webster et al., 2006). En känsla av skräck upplevdes av sjuksköterskorna när de 

mötte kvinnor med fysiska skador (Häggblom & Möller, 2006). Många sjuksköterskor 

beskrev att det var omöjligt att intervjua kvinnorna i enrum utan deras partner och detta 

medförde att de kände sig rädda att kvinnans partner skulle skada dem eller kvinnan (Beynon 

et al., 2012; Efe & Taskin, 2012). Känslor av otrygghet uppdagades och flera sjuksköterskor 

uttryckte att de var rädda om kvinnans säkerhet samt deras egna säkerhet (Webster et al., 

2006). En sjuksköterska uttryckte att hon kände sig otrygg och menade att kvinnors partner 

kunde göra något mot henne (Efe & Taskin, 2012). Flera av sjuksköterskorna berättade att de 

försökte prata med de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer, men på grund av 
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säkerhetsrisken valde de att inte involvera sig mer i vissa patientfall (Guruge, 2012; Robinson. 

2010). 

 

Tidsbrist 

Sjuksköterskorna tyckte att kvinnorna behövde mer än den akuta vården som gavs. 

Sjuksköterskorna uttryckte att de ville undersöka, prata och fråga de kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relationer, men det rådde tidsbrist (Efe & Taskin, 2012). Det fanns få 

sjuksköterskor och arbetsbelastningen var väldigt hög. Därmed upplevde sjuksköterskorna att 

de inte hade tid att följa upp och ge den rådgivningen de önskade (Guruge, 2012). Flera 

sjuksköterskor uttryckte att på grund av tidsbrist var det svårt att bygga en förtroendefull 

relation till kvinnorna (Guruge, 2012). Sjuksköterskor ville tillhandahålla vård till kvinnorna 

och göra sitt bästa, men de upplevde att de hade kunnat göra mer om där fanns mer tid att 

tillgå (Efe & Taskin, 2012). 

Sjuksköterskans positiva upplevelser  

Denna kategori lyfter fram de positiva upplevelserna som sjuksköterskorna kunde känna i 

samband med mötet med utsatta kvinnor. Kategorien delades upp i två subkategorier: känslan 

av att ha erfarenhet och känslan av tillfredsställelse. 

 

Känslan av att ha erfarenhet 

Det framkom att erfarenheten av att undersöka utsatta kvinnor betydde mycket för 

sjuksköterskorna. Erfarenheten underlättade kommunikationen mellan sjuksköterskorna och 

de utsatta kvinnorna (Al-Natour et al., 2016). Erfarenheten gjorde att vissa sjuksköterskor 

kände sig bekväma och kunde lätt ställa frågor angående våld i nära relationer (Beynon et al., 

2012; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor med personlig erfarenhet av misshandel upplevde 

lättnad relaterat till kunskapen de hade och uttryckte önskan om att stödja och stärka de 

utsatta kvinnorna (Beynon et al., 2012). 

 

Känslan av tillfredsställelse  

Att få ta del av kvinnornas berättelser och historier fick sjuksköterskorna att känna sig 

hedrade och privilegierade. Sjuksköterskorna beundrade, respekterade kvinnorna och kände 

sig inte negativt påverkade av situationen: ”I feel very privileged and I often tell them that 

they are my heroes. They are.” (Webster et al., 2006, s. 144). Vissa av sjuksköterskorna 

uttryckte att de mådde bra på ett eller annat sätt av att de ställa frågor om våld till de utsatta 
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kvinnorna även om det inte alltid blev som de önskade (Robinson, 2010). När 

sjuksköterskorna ställde frågor om våld kunde de känna glädje och tillfredställelse över att 

deras ansträngningar kunde ge stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer 

(Al-Natour et al., 2016). De fann även sitt stöd som ytterst meningsfullt (Häggblom & Möller, 

2006). Flera sjuksköterskor upplevde att stressen försvann när de kände att de gjorde skillnad 

för kvinnorna. Detta ledde till en känsla av glädje och lättnad. Insikten om att kvinnorna blivit 

hjälpta underlättade för sjuksköterskorna att hantera de emotionella aspekterna (van der Wath 

et al., 2013).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vid den inledande litteratursökningen hittades många studier om utsatta kvinnors perspektiv. 

Därför valdes det att göra en studie av befintlig forskning som belyser sjuksköterskors 

upplevelser. Polit och Beck (2010) skriver att forskningsfrågan är avgörande för valet av 

design (ibid.). Studien valdes att utföras med innehållsanalys med kvalitativ design för att det 

ansågs var det lämpligaste för att undersöka sjuksköterskors upplevelser. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) är den kvalitativa metoden lämplig för att skapa en djupare förståelse för 

personers upplevelser (ibid.). Detta ger en styrka åt studien. Vid bedömning av en studies 

trovärdighet nämner Shenton (2004) de fyra kvalitativa begreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Tillförlitligheten avser att studien verkligen 

undersöker det den ämnades att undersöka. Verifierbarheten avser om metoden är 

välbeskriven att studien kan upprepas av andra forskare med likande utgång. Pålitligheten 

bedömer om fynden i studiens resultat är sanna för deltagarna. Överförbarheten avser om 

resultatet går att tillämpa på en större population (ibid.). Polit och Beck (2006) skriver att 

förförståelsens påverkan på resultatet inte går att undvika, men att vara medveten om den 

egna förförståelsen kan resultera till mindre påverkan på studiens resultat (ibid.). 

Förförståelsen samt förväntningar på resultatet diskuterades under studiens gång. En del av 

resultatet var oväntad, som den delen som handlar om sjuksköterskors positiva upplevelser, 

vilket indikerar på att resultatet härstammar från fynden i artiklarna och inte från egna 

förförståelsen. Detta stärker studiens pålitlighet.  
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Artiklarna lästes enskilt och inkluderades efter gemensam bedömning. Detta kan stärka 

trovärdigheten av granskningen enligt Willman et al. (2011). Även att manuella sökningar 

genomfördes för att erhålla ytterligare data är en styrka i studien. Friberg (2017) menar att 

manuella sökningar bör göras för att inte gå miste om lämplig litteratur (ibid.). 

En svaghet som har uppmärksammats är att sökningen gjordes i endast två databaser, PubMed 

samt Cinahl Complete. Henricsson (2017) menar att sökningar som genomförs i flera 

databaser stärker studiens trovärdighet, eftersom chansen att finna relevanta artiklar ökar 

(ibid.). Hade fler sökningar gjorts i flera databaser hade tillförlitligheten kunnat stärkas. Dock 

är databaserna inriktade mot medicin och omvårdnad, vilket kan ge en ökad pålitlighet. 

Boolesk sökteknik tillämpades men även fritext, MESH-termer och Cinahl Headings 

användes för att öka tillförlitligheten i studien. Detta ansågs som en styrka i studien. 

Sökningarna redovisades i en tabell (bilaga 1), vilket kan öka verifierbarheten i studien. I 

datainsamlingen användes avgränsningar för att hitta relevanta artiklar. Avgränsningarna som 

användes var ”Free full text”, ”Peer Reviewed”, ”Research article’’,’’English Language” 

och’’Publications date 2000–2018’’. Henricsson (2017) skriver att Peer Reviewed artiklar 

stärker studiens trovärdighet eftersom artiklarna kan bedömas som vetenskapliga (ibid.). 

Avgränsningar valdes att inkluderas i nästan varje sökning dock inte alla samtidigt. ’’Free full 

text’’ användes i några sökningar eftersom träffar på hela texter önskades. Det valdes att 

inkludera en avgränsning’’publications date 2000–2018’’ eftersom det eftersöktes ny 

forskning till studien. Eftersom kunskaperna i det engelska språket är begränsade kan viktig 

information ha missats eller feltolkats vilket sänker studiens pålitlighet. Forsberg och 

Wengström (2003) menar att feltolkning kan påverka det slutgiltiga resultatet (ibid.). Under 

översättningen har engelskt-svenskt lexikon använts. Graneheim och Lundman (2004) hävdar 

att lexikonanvändning kan förhindra fel i översättningen (ibid.). 

Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall där det bland 

annat efterfrågas om artiklarnas resultat redovisas till en teoretisk referensram. Det uppkom 

svårigheter vid kvalitetsgranskningen eftersom det var svårt att finna den teoretiska 

referensramen kopplad till resultatet. Svårigheterna kan härledas till begränsningar i språket. 

Artiklarna delades upp och granskades enskilt. Vid tveksamheter diskuterades artiklarna och 

poängen kunde fastställas gemensamt. Henricsson (2017) menar att tillförlitligheten ökar om 

materialet granskas av flera (ibid.). Eftersom artiklarna delades upp och granskades enskilt 

kan det vara en svaghet i granskningen med minskad tillförlitlighet som följd. 
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Granskningsmallen som användes är en kvalitetsgranskningsmall som är bearbetad med 

välformulerade frågor, vilket ger styrka åt studien. 

 

Studien genomfördes som en manifest innehållsanalys med latenta inslag. Under analysen har 

processen utförts så textnära som möjligt. Graneheim och Lundman (2004) skriver att 

manifest analys bemöter de vetenskapliga artiklarnas innehåll utan att göra tolkningar av dem, 

men med latenta inslag ger det utrymme för tolkningar av det underförstådda i materialet 

(ibid.). En svårighet som upplevdes under kategoriseringen var att vissa koder kunde passa in 

i flera kategorier och att vissa meningsbärande enheter hade kortats ner för mycket. Detta 

löstes med att de meningsbärande enheterna lästes gemensamt i sitt ursprungliga sammanhang 

för att underlätta sorteringen av dem samt för att öka förståelsen av innebörden. Granheim och 

Lundman (2004) menar att koder som kan passa under flera kategorier inte ska exkluderas 

och att det finns risk för att innebörden av den meningsbärande enheten förloras om den 

kortas ner för mycket (ibid.).  

 

Två individuella handledningstillfällen hölls för att få stöd av handledaren under 

analysprocessen som pågick under två och en halv veckor. Studien har diskuterats ett flertal 

gånger under studiens gång på grupphandledningar, individuella handledningar samt 

seminarium. Henricsson (2017) skriver att för att stärka trovärdigheten och pålitligheten i 

litteraturöversikter med kvalitativ design är det gynnsamt om andra kan läsa resultatet och 

försäkra att analysen är grundad i data (ibid.). Shenton (2004) menar att tillförlitligheten ökar 

om andra granskar studien, eftersom förmågan att se brister i studien hämmas under en 

kontinuerlig period (ibid.). Handledare, examinator, opponenter och klasskamrater har 

granskat och gett feedback samt konstruktiv kritik, vilket har varit till en fördel. Detta gav 

möjligheten att utveckla studien samt öka dess kvalité.  

 

Enligt Henricsson (2017) ger en variation i urvalet en ökad överförbarhet samt trovärdighet 

(ibid.). Studien baserades på 14 vetenskapliga artiklar från olika delar i världen. Resultaten 

från de olika artiklarna var snarlika trots att studierna var gjorda i olika länder, vilket ökar 

studiens överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

I resultatet har det framkommit fyra huvudfynd om sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

utsatta kvinnor. Dessa huvudfynd är sjuksköterskans upplevelse av frustration, upplevelsen av 
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att vara oerfaren och inte ha tillräckligt med kunskap, upplevelsen av olika svårigheter och 

sjuksköterskans positiva upplevelser. Tre av huvudfynden beskriver de negativa aspekterna i 

mötet med utsatta kvinnor och ett huvudfynd redogör för de positiva aspekterna.  

 

Det första huvudfyndet är att sjuksköterskorna upplevde frustration i samband med eller efter 

mötet. Sjuksköterskorna kunde uppleva frustration när de kände att de inte gjort tillräckligt för 

att hjälpa kvinnorna eller för att det inte fanns mer de kunde göra för att hjälpa dem. van Wyk 

och van der Wath (2015) skriver att många sjuksköterskor upplevde frustration när de inte 

kunde göra det de var kapabla till att göra. De kände empati och ville ge råd till de utsatta 

kvinnorna för att de skulle kunna klara av traumat samt involvera deras partner för att 

förhindra att våld i nära relationer upprepas igen (ibid.). En känsla av frustration uppkom när 

de utsatta kvinnorna avvisade stödet. Travelbee (1971) menar att när empatin och förståelsen 

växer hos sjuksköterskan, leder detta till att sjuksköterskan visar med ord en vilja att hjälpa 

patienten. Kontaktetableringen sker när både patient och sjuksköterska utvecklar en relation 

(ibid.). Detta uteblir när kvinnorna inte accepterar hjälpen de erbjuds.  

 

För vidare forskning kan sjuksköterskorna använda sig av bedömningsmetoder utfärdade av 

Socialstyrelsen (2014). Syftet med bedömningsmetoderna är att ge verksamheter stöd att 

identifiera personer som blivit utsatta för våld i nära relationer samt att bedöma behov av 

skydd och stöd i arbetet. Bedömningsmetoderna kallas för FREDA och att använda sig av 

dem skulle underlätta för sjuksköterskorna att ta upp frågan om våld (ibid.). Stranz, Vogel och 

Wiklund (2015) utvärderade FREDA-bedömningsmetoder i deras rapport där syftet var att 

undersöka om FREDA kunde identifiera flera kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer. Resultatet i rapporten visade att det som kunde identifieras var att det var fler 

kvinnor samt vilken typ av våldsutsatthet som kvinnorna levde med. Slutsatsen av 

utvärderingen visade att användandet av FREDA visade en positiv inverkan på att identifiera 

och bedöma vilken insats som borde sättas in för de kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer. Dock upplevde några kvinnor att de blev illa till mods av frågorna. Detta är en 

indikation på att frågorna bör utvecklas i framtiden. Formuläret upplevdes som positiv av 

andra kvinnor för det hjälpte dem att komma ihåg sådant de glömt berätta om tidigare. På 

grund av den positiva inverkan bör FREDA användas inom sjukvården i större utsträckning.  

 

Ett annat huvudfynd är att vara oerfaren och inte ha tillräckligt med kunskaper. 

Sjuksköterskorna hade svårt att agera och hjälpa de utsatta kvinnorna eftersom de inte hade 
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kunskap om våld i nära relationer. Minsky-Kelly, Hamberger, Pape och Wolff (2005) menar 

att utbildning för sjuksköterskorna samt stöd och tydliga riktlinjer från ledningen på 

arbetsplatsen skulle kunna underlätta omvårdnadsarbetet med utsatta kvinnor (ibid.). Även 

Maina (2009) menar att tydliga riktlinjer har en positiv effekt på sjuksköterskors vilja att fråga 

utsatta kvinnor om våld i nära relationer. Studien visade även att sjuksköterskorna inte var 

medvetna om tillgängliga riktlinjer på arbetsplatsen vilket resulterade i att sjuksköterskorna 

agerade efter eget tycke och personlig erfarenhet. Detta ledde till att de utsatta kvinnorna inte 

fick den hjälpen de behövde (ibid.). Regan et al. (2017) skriver i sin studie att det är viktigt 

med introduktionsperiod för nyutbildade sjuksköterskor för att öka deras kunskap (ibid.). 

 

Enligt Travelbee (1971) ska sjuksköterskan se den unika människan bakom patienten för att 

kunna skapa en god relation, vilket kan etableras genom god kommunikation. Travelbee 

betonar att kommunikationen har även en central roll vid identifikation av patientens behov 

(ibid.). Detta kan utvecklas genom utbildning där olika samtalstekniker lärs ut vilket skulle 

kunna öka sjuksköterskors kunskaper i identifiering av utsatta kvinnor samt öka 

sjuksköterskors beredskap i omhändertagandet. I studien visade resultatet att en del av 

sjuksköterskorna menade att det inte var deras skyldighet att behandla mer än de fysiska 

skadorna och att ge psykologiskt stöd ansågs inte som en plikt. Sandman och Kjellström 

(2013) skriver att pliktetiken handlar om att göra det rätta och att inte enbart fokusera på vilka 

konsekvenser handlandet medför. Plikter är något som ska utföras och inte borstes ifrån. Dock 

ska plikter utföras i situationer som är lämpliga utifrån pliktetiken (ibid.). 

 

Sjuksköterskors positiva upplevelser bekräftar att det inte är endast negativa erfarenheter som 

upplevs av sjuksköterskorna i mötet med utsatta kvinnor. Flera sjuksköterskor beskrev känslor 

som glädje och tillfredställelse när de hade hjälpt kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer och fann sitt stöd som mycket viktig. I Larsen, Krohn, Puschel och Seifert (2014) 

studie beskrev flera kvinnor att de saknade stöd från familj och vänner vilket gjorde stödet 

från sjukvårdspersonalen väldigt viktigt och meningsfull. Kvinnorna som kände empati från 

sjuksköterskans sida upplevde att de kände sig sedda och förstådda (ibid.).  

 

Det är viktigt att belysa de positiva aspekterna för att uppmuntra sjuksköterskorna att ta steget 

till att involvera sig i dessa fall. Enligt Travelbees (1971) är samspelet mellan sjuksköterska 

och patient grunden för god omvårdnad. Teorin betonar vikten av att betrakta den enskilda 

människan som en unik individ med personliga livserfarenheter. Sjuksköterskans roll i 
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omvårdnaden innebär att hjälpa patienten i lidandet och att finna hopp, mening och kunna 

hantera egna erfarenheter (ibid.).  

 

I flertalet av artiklarna uppgavs olika former av svårigheter som sjuksköterskorna upplevde, 

bland annat tidsbrist och hög arbetsbelastning. Detta ledde till att kvinnorna inte fick den 

hjälpen de behövde samt inte utvecklade en förtroendefull relation till sjuksköterskorna. Cho, 

Cha och Yoo (2015) skriver att den höga arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskorna 

inte rapporterade vidare misshandeln. Att de inte visste hur eller var de skulle anmäla var 

också en anledning till att ingen anmälan gjordes (ibid.). Regan et al. (2017) menar att det är 

viktigt att sjuksköterskorna inte har en hög arbetsbelastning samtidigt som de uppmuntras till 

att ställa frågor utan rädslor (ibid.). Enligt Larsen et al. (2014) uppgav fler av de utsatta 

kvinnorna att det var relativt enkelt att få hjälp för fysiska skador. Hälften av kvinnorna 

uttryckte att den vården de hade mottagit inte höll måttet och önskade att personalen verkligen 

lyssnade och visade empati. Vid osynliga skador blev kvinnorna erbjudna smärtstillande och 

inget stödjande samtal. Detta upplevdes som att sjukvårdspersonalen ville hitta en snabb 

lösning åt problemet istället för att undersöka bokomliggande orsaker till smärtan (ibid.).  

 

Andra svårigheter som sjuksköterskorna stötte på var rädslor som uppstod vid mötet med 

utsatta kvinnor. Många sjuksköterskor uttryckte att det var omöjligt för de att träffa kvinnorna 

i enrum och detta försvårade arbetet. Leppäkoski, Paavilaninen och Åstedt-Kurki (2011) 

benämner i sin studie att en kvinna berättade att hon inte blev omhändertagen i avskildhet. 

Detta medförde att hon inte ville öppna sig och berätta öppet om sina problem. En annan 

kvinna berättade att hon hörde hur en läkare pratade högt om henne med en sjuksköterska 

trots att han inte hade henne som patient. Det fick kvinnan att känna att hon inte blev 

respekterad och bemött på ett värdigt sätt (ibid.). Maina (2009) skriver att sjuksköterskorna 

menade att kvinnornas partner följde oftast med för att se till att kvinnorna inte avslöjar 

orsaken till deras skador eller anmäler de för misshandel (ibid.). Detta medförde att 

sjuksköterskorna kände sig otrygga samt rädda för kvinnornas partner som var närvarande 

under besöket.  

 

Dessa fynd bör belysas eftersom det är ett folkhälsoproblem som många sjuksköterskor 

kommer att stöta på i arbetet. Nascimento (2005) skriver att angreppen mot kvinnorna 

påverkar deras hälsa negativt samt att det representerar ett folkhälsoproblem (ibid.). 

Kvinnorna får inte hjälp med den psykiska ohälsan som uppstår efter våld i nära relationer, 
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vilket kan leda till olika psykiska besvär i framtiden. Folkhälsoarbeten ska förhindra psykiska 

sjukdomar samt främja hälsa hos kvinnorna i samhället. Det bör införas en kurs i 

sjuksköterskeprogrammet om sjuksköterskans bemötande med kvinnor som blivit utsatta för 

våld i nära relationer samt hur våld i nära relationer identifieras inom sjukvården. Ett annat 

viktigt ämne som även bör inkluderas i kursen är den psykiska ohälsan som uppstår och finns 

kvar en lång tid hos kvinnorna efter att de blivit utsatta för våld i nära relationer. Det ska även 

gälla män, eftersom våld mot män också förekommer i samhället. Pellmer, Wramner och 

Wramner (2017) betonar att ett folkhälsoarbete består av två komponenter, att förebygga 

sjukdom och att främja hälsa (ibid.). Studien visade skillnader i sjuksköterskors attityder mot 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer, vilket kan bero på kulturella skillnader. 

Majoriteten av funna studier var gjorda i länder i väst, vilket indikerar på att problemet med 

våld i nära relationer uppmärksammas i västvärlden i större utsträckning. Detta tyder på att 

vidare forskning med liknande studier behövs för att förbättra sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete med utsatta kvinnor.  

Slutsats 

Studien visar att sjuksköterskor upplever olika svårigheter i mötet med kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer. Många av svårigheterna kan härledas till brist på kunskap och 

erfarenhet men också brist på tid. Detta leder till att kvinnorna inte får den hjälp de behöver. 

Om sjuksköterskan arbetar personcentrerat som förväntat, kommer många kvinnor få den 

hjälpen och det stödet de behöver. Flera sjuksköterskor uppgav att tidsbristen påverkade mötet 

negativt och att de inte kunde göra så mycket som de önskade för kvinnorna. Dessa patientfall 

bör prioriteras för att sjuksköterskan ska kunna ge den omvårdnaden som krävs för att hjälpa 

kvinnorna på bästa sätt. Utbildning i form av kurser under sjuksköterskeprogrammet eller som 

interna utbildningar på arbetsplatserna skulle öka sjuksköterskors förståelse för problematiken 

kring våld i nära relationer. Med kunskap och erfarenhet växer förtroendet och modet att ställa 

frågor om våld i nära relationer vilket skulle kunna förbättra situationerna för många kvinnor. 

Således behövs vidare forskning i ämnet för att förbättra omhändertagandet av de utsatta 

kvinnorna samt sjuksköterskors arbetssituation. 



28 
 

Självständighet 

Samarbetet har fungerat utmärkt under hela arbetsgången. Inledningen samt bakgrunden 

skrevs tillsammans. Noor fick huvudansvaret för artikelsökningen till inledning och bakgrund. 

Metoden skrevs tillsammans. Artiklarna till resultatet söktes gemensamt och Zeinab skrev de 

två första kategorierna och Noor skrev de två sista. Diskussionen och slutsatsen skrevs av 

båda. De delar som skrevs enskilt kontrollerades av den andra för att upptäcka eventuella fel. 

Handledares kommentarer lästes gemensamt och båda granskade eventuella ändringar. 

Eftersom Zeinab hade bättre kunskaper inom referenshantering och bilagor fick hon 

huvudansvaret för dessa samt figuren under resultatet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

Referenser 

Aksan, H.A., & Aksu, F. (2007). The training needs of Turkish emergency department 
personnel regarding intimate partner violence. BMC Public Health, 13(7), 1-10. Doi: 
10.1186/1471-2458-7-350. 
 
*Al-Natour, A., Qandil, A., & Gillespie, G.L. (2016). Nurses’ roles in screening for intimate 
partner violence: a phenomenological study. International Nursing Review, 63(3), 422-428. 
Doi: 10.1111/inr.12302. 
 
Androulaki, Z., Rovithis, M., Tsirakos, D., Merkouris, A., Zedianakis, Z., Kakavelakis, K., … 
Psarou, M. (2008). The phenomenon of women abuse: attitudes and perceptions of health 
professionals working in health care centers in the prefecture of Lasithi, Crete, Greece. Health 
Science Journal, 2(1), 33-40. 
 
Bengtsson, J. (1989). Det högsta praktiska goda och det etiska kravet: några utvecklingslinjer 
i fenomenologisk etik. I C. Åberg (red.), CUM GRANO SALIS: essays dedicated to Dick A R 
Haglund (s.3-41). Göteborg: Acta Philosophica Gothoburgensia. 
 
*Beynon, C.E., Gutmanis, I.A., Tutty, L.M., Wathen, C.N., & MacMillan, H.L. (2012). Why 
physicians and nurses ask (or don’t) about partner violence: a qualitative analysis. BMC 
Public Health, 12(1), 1-12. Doi: 10.1186/1471-2458-12-473 
 
Brottsförebyggande rådet. (2015). Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014. Hämtad 18 mars, 
2018, från brottsförebyggande rådet, 
http://www.bra.se/download/18.31d7fffa1504bbffea086b7a/1449670735846/2015_24_Det+d
ödliga+våldet.pdf#__utma=1.1683088924.1521380644.1521380644.1521380644.1&__utmb
=1.4.10.1521380644&__utmc=1&__utmx=-
&__utmz=1.1521380644.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7
Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=190273323  
 
Brottsförebyggande rådet. (2017). Våld i nära relationer. Hämtad 12 december, 2017, från 
brottsförebyggande rådet, https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-
brottstyper/vald-i-nara-relationer.html  
 
Bryant, S.G., & Benson, K.H. (2015). Using Simulation to Introduce Nursing Students to 
Caring for Victims of Elder Abuse and Intimate Partner Violence. Nursing Education 
Perspectives, 36(6), 408-409. doi: 10.5480/15-1609. 
 
*Brykczynski, K.A., Crane, P., Medina, C.K., & Pedraza, D. (2011). Intimate partner 
violence: Advanced practice nurses clinical stories of success and challenge. Journal of the 
American Academy of Nurse Practitioners, 23(3), 143-152. Doi: 10.1111/j.1745-
7599.2010.00594.x. 
 
Buber, M. (1990b). Det mellanmänskliga. Ludvika: Dualis. 
 
Cho, O-H, Cha, K-S., & Yoo, Y-S. (2015). Awareness and Attitudes Towards Violence and 
Abuse among Emergency Nurses. Asian Nursing Research 9(3), 213-218. Doi: 
10.1016/j.anr.2015.03.003        
 



30 
 

Da Silva, E.B., de Mello Padoin, S.M., & Carneiro Vianna, L.A. (2013). Violence against 
women: the limits and potentialities of care practice. Acta Paulista de Enfermagem, 26(6), 
608–613.  
 
Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. Lund: 
Studentlitteratur.   
 
*Efe, S.Y., & Taskin, L. (2012). Emergency nurses’ barriers to intervention of domestic 
violence in Turkey: a qualitative study. Sexuality & Disability, 30(4), 441-451. Doi: 
10.1007/s11195-012-9269-1. 
 
Elliot, M.N., Kanouse, D.E., Edwards, C.A., & Hilboure, L.H. (2009). Components of care 
very in importance for overall patient-reported experience by type of hospitalization. Med 
care, 47(8), 842-849. Doi: 10.1097/MLR.0b013e318197b22a. 
 
Eriksson, K. (1987). Pausen: en beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Solna: 
Almqvist & Wiksell. 
 
Fossum, B. (2007). Modeller och teorier för kommunikation och bemötande. I B. Fossum 
(Red.), Kommunikation: Samtal och bemötande i vården (s. 23–40). Lund: Studentlitteratur. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Friberg, F. (2017). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.), Dags för 
uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 37–48). Lund: 
Studentlitteratur.  
 
*Goff, H.W., Shelton, A.J., Byrd, T.L., & Parcel, G.S. (2003). Preparedness of health care 
practitioners to screen women for domestic violence in a border community. Health Care for 
Women International, 24(2), 135-148. Doi: 10.1080/07399330390178422 
 
*Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses’ professional and personal 
life experiences. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1645-1654. Doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05019.x. 
 
Gomes, N.P., Diniz, N.M.F., Silva Filho, C.C., & Santos, J.N.B. (2009). Enfrentamento da 
violência doméstica contra a mulher a partir da interdisciplinaridade e intersetorialidade. Rev 
Enferm UERJ, 17(1), 14-7. 
 
Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 
(2), 105-112.  
 
*Guruge, S. (2012). Nurses' Role in Caring for Women Experiencing Intimate Partner 
Violence in the Sri Lankan Context. International Scholary Research Network, 32(9), 779-
794. Doi: 10.5402/2012/486273. 
 
Henricsson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricsson (red.), Vetenskaplig teori och metod: 
från idé till examination inom omvårdnad (s.411–420). Lund: Studentlitteratur. 



31 
 

*Häggblom, A.M., & Möller, A.R. (2006). On a life-saving mission: nurses’ willingness to 
encounter with intimate partner abuse. Qualitative Health Research, 16(8), 1075-1090. Doi: 
10.1177/1049732306292086. 

*Inoue, K., & Armitage, S. (2006). Nurses’ understanding of domestic violence. 
Contemporary Nurse: A Journal For The Australian Nursing Profession, 21(2), 311-323. Doi: 
10.5172/conu.2006.21.2.311. 

Karlsson, E. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 95–113). Lund: Studentlitteratur.  

Kramer, A., Lorenzon, D., & Mueller, G. (2004). Prevalence of intimate partner violence and 
health implications for women using emergency departments and primarily health care 
clinics. Women’s Health Issues, 14(1), 19–29. 

Larsen, M.M., Krohn, J., Puschel, K., & Seifert, D. (2014). Experiences of Health and Health 
Care Among Women Exposed to Intimate Partner Violence: Qualitative Findings From 
Germany. Health Care for Women International, 35(4), 359-379. Doi: 
10.1080/07399332.2012.738264. 

Leppäkoski, T., Paavilainen, E., & Åstedt-Kurki, P. (2011). Experiences of emergency care 
by the women exposed to acute physical intimate partner violence from the Finnish 
perspective. International Emergency Nursing, 19(1), 27-36. Doi: 10.1016/j.ienj.2010.02.006. 

Maina, G. M. (2009). Emergency medical response to intimate partner violence in Kenya. 
Nursing Standard, 23(21), 35-39.  

Minsky-Kelly, D., Hamberger, L. K., Pape, D. A., & Wolff, M. (2005). We've had training, 
now what? Qualitative analysis of barriers to domestic violence screening and referral in a 
health care setting. Journal of Interpersonal Violence, 20(10), 1288-1309. Doi: 
10.1177/0886260505278861  

Montero, I., Escriba, V., Ruiz-Perez, I., Vives-Cases, C., Martin-Baena, D., Talavera, M., & 
Plazaola, J. (2011). Interpersonal Violence and women's Psychological Well-Being. Journal 
of Women's Health, 20(2), 295-301. Doi: 10.1089/jwh.2010.2136. 
 
Nascimento EFGA. Fatores determinantes da violência contra a mulher no município do 
Kilamba Kiaxi. Luanda: Universidande Agostinho Neto; 2005. 
 
Pellmer, K., Wramner, H., & Wramner, B. (2017). Grundläggande folkhälsovetenskap. 
Stockholm: Liber   
 
Polit, D.F., & Beck, C. T. (2010). Essentials of nursing research: Appraising evidence for 
nursing practice. (Seventh Edition). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
Polit, D.F., & Beck, C. T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nursing practice. (Tenth Edition). Philadelphia: Wolters Kluwer. 
 
Pratt-Eriksson, D., Bergbom, I., & Lyckhage, E. D. (2014). Don´t ask don´t tell: Battered 
women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their experience of the care 



32 
 

given. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, 9(10), 1-7. Doi: 
10.3402/ghw.v9.23166. 

Regan, S., Wong, C., Laschinger, H.K., Cummings, G., Leiter, M., MacPhee, M., & Read, E. 
(2017). Starting Out: qualitative perspectives of new graduate nurses and nurse leaders on 
transition to practice. Journal of Nursing Management, 25(4), 246-255. doi: 
http://dx.doi.org.miman.bib.bth.se/10.1111/jonm.12456  

*Robinson, R. (2010). Myths and stereotypes: how registered nurses screen for intimate 
partner violence. Journal of Emergency Nursing, 36(6), 572-576. Doi: 10-1016/j-jen-2009-09-
008. 
 
Rying, M. (2001). Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer (BRÅ-rapport, nr 2001:11). 
Stockholm: Brottsförebyggande rådet. Från 
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800018484/1371914731548/2001_11_d
odligt_vald_mot_kvinnor_i_nara_relationer.pdf  
 
Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Sandström, S. (2007). Hot & Våld: I vård, omsorg och socialt arbete. Stockholm: Gothia 
Förlag. 
 
Schuster, M. (2006). Profession och Existens: en hermeneutisk studie av asymmetri och 
ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter. Göteborg: Stockholms 
universitet. 
 
Secretaria de Políticas de Saúde, Ministério da Saúde. Violência intra-familiar: orientações 
para práticas em serviço. Brasília: Ministério da Saúde; 2003. 
 
Snellman, I. (2001). Den mänskliga professionaliteten: en filosofisk undersökning av det 
autentiska mötets betydelse för patientens välbefinnande. Uppsala: Uppsala universitet. 
 
Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. 
Education for Information, 22(2), 63-75. Doi: 10-3233/EFI-2004-22201. 
 
Socialstyrelsen. (2010). Definition av våld och utsatthet i nära relationer. Hämtad 08 
december, 2017, från socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare/definition  
 
Socialstyrelsen. (2014). Bemötande. Hämtad 08 december, 2017, från kunskapsguiden, 
http://www.kunskapsguiden.se/missbruk/teman/bemotande/Sidor/default.aspx  
 
Socialstyrelsen. (2014). Manual för FREDA: Standardiserade bedömningsmetoder för 
socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer. Hämtad 14 maj, 2018, från socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19466/2014-6-15.pdf 
 
Socialstyrelsen. (2017). Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer. Hämtad 06 
mars, 2018, från socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/upptackavald  



33 
 

 
Socialstyrelsen. (2017). Våld i nära relationer. Hämtad 08 december, 2017, från 
socialstyrelsen, http://www.socialstyrelsen.se/valds-
ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer  
 
SOSFS 2014:4. Våld i nära relationer. Stockholm: Socialstyrelsen. 
 
Stranz, H., Vogel, M.A., & Wiklund, S. (2015). Rapport i socialt arbete: Utvärdering av 
FREDA-bedömningsmetoder i arbete med våldsutsatta (Rapport, nr 147). Stockholm: 
Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Från http://su.diva-
portal.org/smash/get/diva2:817072/FULLTEXT01.pdf 
 
Strømsnes Ekern, K. (2002). Familjen – I ett omvårdnadsperspektiv. I M. Krikevold & K. 
Strømsnes Ekern (Red.), Dialogperspektiv – Språk, berättelser och samtal (s. 263 – 280). 
Göteborg: Liber. 
 
*Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh-Stattin, N., Wändell, P., & Hylander, I. (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, 26(15/16), 2256–2265. Doi: 
10.1111/jocn.12992 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Personcentrerad vård. [Broschyr]. Stockholm: Svensk 
sjuksköterskeförening. Från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.pdf  
 
Söderholm, A-L. (2006) Hoitotilanteen erityispiirteet, kun vamman syynä on 
lähisuhdeväkivalta. [Trauma caused by violence in close relationships - therapeutic 
considerations]. Suomen hammaslääkärilehti 12(20), 1166–1172. 

The Campbell Collaboration. (u.å.). What is a systematic review? Hämtad 16 december, 2017, 
från The Campbell Collaboration,  
http://www.campbellcollaboration.org/what_is_a_systematic_review/index.php  

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: F. A. Davis Company.  

*van der Wath, A., van Wyk, N., & Janse van Rensburg, E. (2013). Emergency nurses’ 
experiences of caring for survivors of intimate partner violence. Journal of Advanced 
Nursing, 69(10), 2242-2252. Doi: 10.1111/jan.12099. 

van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses’ experiences of caring for female 
patients after intimate partner violence: a South African perspective. Contemporary Nurse, 
50(1), 94-103. Doi: 10.1080/10376178.2015.1010254. 

Vetenskapsrådet. (2012). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Hämtad 23 mars, 2018, från Vetenskapsrådet, 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

*Watt, M.H., Bobrow, E.A., & Moracco, K.E. (2008). Providing support to IPV victims in the 
emergency department: vignette-based interviews with IPV survivors and emergency 



34 
 

department nurses. Violence Against Women, 14(6), 715-726. Doi: 
10.1177/1077801208317290. 
 
*Webster, F., Bouck, M.S., Wright, B.L., & Dietrich, P. (2006). Nursing the social wound: 
public health nurses’ experiences of screening for woman abuse. Canadian Journal of 
Nursing Research, 38(4), 137-153. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
World Health Organization, (2017). Violence against women. Hämtad 18 mars, 2018, från 
world health organization, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/en/ 
 
Yam, M. (2000). Seen but not heard: Battered women’s perceptions of the ED experience. 
Journal of Emergency Nursing, 26(5), 1–7. Doi:10.1067/men.2000.110432 



35 
 

Bilaga 1 Databassökningar 

Sökordskombinationer / 

[Avgränsningar] 

Sökdatum / Databas Antal träffar Lästa abstrakt Lästa fulltext- 

artiklar 

Antal valda 

artiklar 

((MH "Professional-Patient 

Relations+")) AND ((MH 

"Domestic Violence")) 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language]  

20180311 

Cinahl 

69 8 4 3  

("Nurse") AND ("Treatment") 

AND ("Domestic Violence") 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180311 

Cinahl 

27 10 3 3 

("Nurse Experiences") AND 

("Domestic Violence") 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180311 

Cinahl 

8 4 1 1 

(MH "Domestic Violence") OR 

(MH "Intimate Partner 

Violence") AND (MH 

"Emergency Service")  

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180311 

Cinahl 

 

204 14 9 3 

(”Domestic Violence”) AND 

(”Battered Women”) AND 

(”Nurses Role”) 

[Peer Rewiewed, Full text, 2000-

2018] 

20180313 

PubMed 

64 6 4 1  

((”Intimate Partner Violence”) 

AND (”Nurses Role)) NOT 

(”Student”) NOT (”Midwifery”) 

[Ingen avgränsning] 

20180313 

PubMed 

 

115 18 5 5  

(”Domestic Violence”) AND 

(”Nurse’s Role”) OR (”Nursing 

Role”) 

[Full text, Peer Reviewed, 2000-

2018, English language] 

20180318 

Cinahl 

65 8 1 0 



36 
 

(”Domestic Violence”) AND 

(”Nurses Role”) AND 

(”Emergency Department”) 

[Ingen avgränsning] 

20180319 

Cinahl 

3 2 1 0 

(”Domestic Violence”) AND 

(”Nurses experience or 

perspective or view or attitude’’) 

NOT (”Children”) 

[Peer Reviewed, Research article, 

Full text, 2000-2018] 

20180319 

Cinahl 

168 5 3 1 

(”Domestic Abuse”) AND 

(”Nurse”) 

[Peer Reviewed, Research article, 

Full text, 2000-2018] 

20180321 

Cinahl 

9 5 0 0 

(MH ”Domestic Violence”) OR 

(MH ”Intimate Partner 

Violence”) AND (MH 

”Emergency Service”) AND (MH 

”Nurses”) 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180321 

Cinahl 

2 0 0 0 

(MH ”Nurses”) AND (MH 

”Domestic Violence”) OR (MH 

”Intimate Partner Violence”) 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180321 

Cinahl 

39 5 0 0 

(MH ”Domestic Violence”) OR 

(MH ”Intimate Partner 

Violence”) AND (MH 

”Emergency Service”) AND (MH 

”Nurse-Patient Relations”)  

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180321 

Cinahl 

4 0 0 0 

(MH ”Domestic Violence”) OR 

(MH ”Intimate Partner 

Violence”) AND (MH ”Nurse-

Patient Relations”) 

[Peer Reviewed, Research article, 

English language] 

20180321 

Cinahl 

30 2 2 1 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(”Intimate patrner violence”) 

AND (”Nurses experience”) 

[Peer Reviewed, Full text, 2000-

2018] 

20180321 

PubMed 

8 1 0 0 



38 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod Följande mall 
för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska Högskola, 
med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
�Double blinded    �Singel blinded             �Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  �Ja  �Nej �Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 
Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  �Ja  �Nej  �Vet ej 
Urval  
- Relevant?  �Ja  �Nej �Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) �Ja  �Nej �Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  �Ja  �Nej �Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

�Ja  �Nej  �Vet ej 

- Råder analysmättnad?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

�Ja  �Nej  �Vet ej  

-Genereras teori?  �Ja  �Nej  �Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)� 
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög                                        �Medel                   �Låg
 
Kommentar till bedömning 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 



39 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

1.Inoue, K. & Armitage, S. 
2006, Australien & Japan 

Nurses’ understanding of 
domestic violence 

Ostrukturerad intervju med 
öppna frågor. Japanska 
intervjuerna transkriberade och 
översatta till engelska. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=41, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna 

Medel 

2.Goldblatt, H. 
2009, Israel 

Caring for abused 
women: impact on 
nurses’ professional and 
personal life experiences 

Fenomenologisk studie. 
Individuella intervjuer. 
Inspelade och transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=22, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna 

Medel 

3.Häggblom, A.M. & Möller, A.R. 
2006, Finland 

On a Life-Saving 
Mission: Nurses’ 
Willingness to Encounter 
With Intimate Partner 
Abuse 

Kvalitativ studie. Kvalitativa 
intervjuer. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=10, Ålder: 36–56 år, 
Kön: Kvinna 

Hög 

4.Guruge, S. 
2012, Sri Lanka 

Nurses’ Role in Caring 
for Women Experiencing 
Intimate Partner Violence 
in the Sri Lankan Context 

Kvalitativ studie med deskriptiv 
design.  Intervju med öppna 
frågor. Intervjuerna på 
singalesiska översatta. Alla 
intervjuer transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=30, Ålder: 22–50 år, 
Kön: Man och kvinna 

Hög 

5.Watt, M.H., Bobrow, E.A. & 
Moracco, K.E. 
2008, USA 

Providing Support to IPV 
Victims in the Emergency 
Department 

Kvalitativ studie. Semi-
strukturerade intervjuer. 
Inspelade och transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=10, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Man och kvinna 

Hög 

6.Robinson, R. 
2010, USA 

Myths and Stereotypes: 
How Registered Nurses 
Screen For Intimate 
Partner Violence 

Fenomenologisk kvalitativ 
studie. Strukturerad intervju 
med öppna frågor. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=13 (8 kvinnor & 5 män), 
Ålder: Ej angivet, Kön: Kvinna och 
man 

Hög 



40 
 

7.Beynon, C.E., Gutmanis, I.A., 
Tutty, L.M., Wathen, N & 
MacMillan, H.L. 
2012, Kanada 

Why psysicians and 
nurses ask (or don’t) 
about partner violence: a 
qualitative analysis 

Kvalitativ studie. Två öppna 
frågor skicka via mail. 
Transkriberade. Induktiv 
innehållsanalys.  

Urval: Randomiserat urval 
Totalt: n=527, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna och man 

Hög 

8.Al-Natour, A., Qandil, A. & 
Gillespie, G.L. 
2016, Jordanien 

Nurses’ role in screening 
for intimate partner 
violence: a 
phenomenological study 

Deskriptiv fenomenologisk 
studie. Semi-strukturerade 
intervjuer. Inspelade och 
transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n= 12 (6 kvinnor & 6 män), 
Ålder: 22+, Kön: Kvinna och man 

Hög 

9.Webster, F., Bouck, M.S., 
Wright, B.L. & Dietrich, P. 
2006, Kanada 

Nursing the Social 
Wound: Public Health 
Nurses’ Experiences of 
Screening for Woman 
Abuse 

Kvalitativ studie. Semi-
strukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Inspelade och 
transkriberade. 

Urval: Snöbolls urval 
Totalt: n= 11, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna 

Hög 

10.van der Wath, A., van Wyk, N. 
& Janse van Rensburg, E. 
2013, Sydafrika  

Emergency nurse’s 
experiences of caring for 
survivors of intimate 
partner violence 

Deskriptiv fenomenologisk 
studie. Ostrukturerade 
intervjuer, öppen fråga. 
Inspelade och transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n=11 (9 kvinnor & 2 män), 
Ålder: 25–50 år, Kön: Kvinna och 
man 

Hög 

11.Efe, S. & Taskin, E.  
2012, Turkiet 

Emergency nurses’ 
barriers to intervention of 
domestic violence in 
Turkey: A qualitative 
study 

Kvalitativ studie. Två öppna 
frågor. Inspelade och 
transkriberade. 

Urval: Randomiserat urval 
Totalt: n=30, Ålder: Ej angivet,  
Kön: Kvinna och man 

Hög 

12.Sundborg, E., Törnkvist, L., 
Saleh-Stattin, N., Wändell, P. & 
Hylander, I.  
2015, Sverige 

To ask, or not to ask: the 
hesitation process 
described by district 
nurses encountering 
women exposed to 
intimate partner violence

Enskilda ostrukturerade 
intervjuer. Inspelade och 
transkriberade 

Urval: Slumpmässigt urval 
Totalt: n=11, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna 

Hög 

13.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 

Semi-strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. Inspelade 
och transkriberade.  

Urval: Slumpmässigt urval 
Totalt: n=15, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna och man 

Medel 



41 
 

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

Intimate partner violence: 
Advanced practice nurses 
clinical stories of success 
and challenge. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. Semi-
strukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Inspelade och 
transkriberade. 

Urval: Ändamålsenligt urval 
Totalt: n= 10, Ålder: Ej angivet, 
Kön: Kvinna och man 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Bilaga 4 Exempel på meningsenheter 
 

Meningsenhet (Eng.) Meningsenhet (Sv.) Kondensering Kod Subkategori Huvudkategori 

Nurses also have frustration when 
women go back into an abusive 
situation. 

Sjuksköterskor känner också frustration när 
kvinnor går tillbaka till en våldsam situation. 

Frustration när kvinnor går 
tillbaka till en våldsam 
situation. 

Frustration när 
kvinnor går tillbaka 

 
 
Återvänder till 
samma miljö 

 
 
 
 
 
 
 
 
SJUKSKÖTERSKANS 
UPPLEVELSE AV 
FRUSTRATION 

’’I have been repeatedly frustrated by 
women who, after I have taken the 
trouble to provide alternatives for 
them, have ‘backed down’ and 
returned to their abusive partners’’.

’’Jag har upprepade gånger frustrerats av att 
kvinnor som, efter att jag gett alternativ till 
dem ’backat’ och återvänt till sina 
våldsamma partner’’.  

Jag har frustrerats av att 
kvinnor återvänt till sina 
partner. 

Frustrerats av att 
kvinnor återvänt 

’’I walk away from a shift feeling I 
really have not done the best job for 
some of the women’’. 

’’Jag går ifrån ett arbetsskift med känslan av 
att jag verkligen inte gjort det bästa jobbet 
för några av kvinnorna’’. 

Känslan av att jag inte gjort 
det bästa jobbet för 
kvinnorna. 

Inte gjort det bästa  
 
En känsla av 
otillräcklighet 

We are inadequate, of course. I’m not 
sure what can be done without 
experience. 

Vi är naturligtvis otillräckliga. Jag är inte 
säker på vad som kan göras utan erfarenhet. 

Vi är otillräckliga. Otillräckliga. 

… I can see that at least what I have 
done it did make a change … makes 
me more happy and relieved. 

… Jag kan se att åtminstone vad jag har 
gjort, har gjort en skillnad … det gör mig 
mer glad och lättad. 

Har det gjort en skillnad, det 
gör mig mer glad och lättad. 

Glad och lättad. Känslan av att ha 
erfarenhet 

 
 
 
 
 
SJUKSKÖTERSKANS 
POSITIVA 
UPPLEVELSER 

They were honoured that the women 
were prepared to share their stories 
with them and did not feel 
traumatized by their clients’ 
situations. 

De var hedrade att kvinnorna var beredda att 
dela sina historier med de och de kände inte 
sig påverkade av sina patienters situationer. 

Hedrade att kvinnorna var 
beredda att dela sina historier 
med de. 

Hedrade  
 
 
 
 
Känslan av 
tillfredsställande 

The nurses found that they 
experienced their support to battered 
women as extremely meaningful. 

Sjuksköterskorna fann att de upplevde deras 
stöd för utsatta kvinnor som ytterst 
meningsfullt.  

Sjuksköterskor fann deras 
stöd som meningsfullt. 

Stöd som 
meningsfullt. 

’’ I feel very privileged and I often 
tell them that they are my heroes. 
They are.’’ 

’’ Jag känner mig mycket privilegierad och 
jag talar ofta om att de är mina hjältar. De 
är.’’ 

Känner mig mycket 
privilegierad och de är mina 
hjältar. 

Känner mig 
privilegierad. 
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