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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem som drabbar omkring 30 % av 
världens alla kvinnor. Sjukvården är ofta den första offentliga instans som våldsutsatta 
kvinnor kommer i kontakt med och därför har sjuksköterskor en viktig roll i att identifiera 
och stödja dessa kvinnor. Sjuksköterskor upplever dock flertalet barriärer som förhindrar 
arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. 
Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar 
med kvalitativ metod. 
Resultat: Efter analys framkom två kategorier med sex underkategorier som tillsammans 
utgjorde studiens resultat. Underkategorierna tidsbrist och bristande miljö bildade kategorin 
organisatoriska barriärer. Kunskapsbrist, förutfattade meningar, motvilja att intervenera och 
glömska var underkategorier som tillsammans bildade kategorin personliga barriärer. 
Slutsats: Studien påvisade barriärer som var av både personlig och organisatorisk karaktär 
vilket betyder att ansvaret för identifierandet och stödjandet av våldsutsatta kvinnor inte 
endast ligger hos sjuksköterskor utan även hos hälso- och sjukvården. Vidare forskning om 
ämnet behövs för att kunna identifiera och exponera sjuksköterskors upplevda barriärer i 
mötet med våldsutsatta kvinnor. Detta för att kunna ta fram lösningar på barriärer och på så 
vis kunna förbättra mötet. 
 
Nyckelord: Barriärer, mötet, sjuksköterskor, våld i nära relationer, våldsutsatta kvinnor, 

upplevelser. 
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Inledning 
Våld i nära relationer är ett globalt problem som förekommer i alla åldrar och samhällsklasser 

(Björck, 2010). Global statistik från år 2013 visar att 30 % av alla kvinnor någon gång har 

blivit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av en partner (World Health Organization, 2013). 

Sjukvården är ofta den första offentliga instans som våldsutsatta kvinnor kommer i kontakt 

med, vilket innebär att sjuksköterskor har en viktig roll i att identifiera och intervenera i 

våldet (Husso, Virkki, Notko, Holma, Laitila & Mäntysaari, 2012). Kvinnor som utsatts för 

våld av en partner söker vanligtvis sjukvård upprepade gånger utan att den egentliga orsaken 

till besöket avslöjas, vilket kan ses som ett problem i arbetet med att minska partnerrelaterat 

våld (RiksKvinnoCentrum, 2006). Häggblom, Hallberg och Möller (2005) hävdar att 

sjuksköterskor upplever många hinder i mötet som kan påverka deras möjligheter att 

upptäcka och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Trots sjuksköterskors kännedom om betydelsen av 

att identifiera våldsutsatta kvinnor kan olika faktorer i sjuksköterskors arbete leda till att 

våldet inte uppdagas (Natan & Rais, 2010). Flertalet studier (Christofides & Silo, 2005; 

Häggblom m.fl., 2005; Dienemann, Glass & Hyman, 2005) har undersökt hur våldsutsatta 

kvinnor upplever mötet med sjuksköterskor. De få studier (Johnston, 2006; Svavarsdottir & 

Orlygsdottir, 2008) som genomförts utifrån sjuksköterskors perspektiv har påvisat att det 

finns barriärer som påverkar sjuksköterskors möte med våldsutsatta kvinnor. Denna 

litteraturstudie avsåg att belysa sjuksköterskor upplevelser av barriärer i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. 

Bakgrund 

Våld mot kvinnor 
Begreppet våld innefattar både fysisk, psykisk och sexuell misshandel som kan medföra 

långvarig ohälsa med både fysiska och psykiska besvär (Grände, Lundberg & Eriksson, 

2009). Mäns våld mot kvinnor är världsomfattande där 1,5 miljoner till 3 miljoner kvinnor 

dör varje år som resultat av våldet (Winkler, 2005). Kvinnor mellan 15 år och 44 år löper 

större risk att skadas eller dö till följd av våld utfört av en man än av malaria, cancer, 

trafikolyckor och krig tillsammans. En skrämmande jämförelse är att vartannat till vart fjärde 

år motsvarar dödsvåldet mot kvinnor andra världskrigets Förintelse (a.a.). Enligt World 
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Health Organization (2005) är risken större för en kvinna att bli utsatt för våld i hemmet, av 

en partner, än ute på offentliga platser och Häggblom m.fl. (2005) menar att den främsta 

hälsorisken för världens kvinnor utgörs just av partnerrelaterat våld. Vem som betraktas som 

partner i partnerrelaterat våld kan variera men beskrivs oftast vara en man som lever eller har 

levt i en parrelation med en kvinna (Nationalencyklopedin, 2013a). Det uppskattas att en av 

tre kvinnor världen över någon gång har utsatts för våld av en partner (Maina & Majeke, 

2008). Epidemiologin antas dock vara underskattad med ett omfattande mörkertal, eftersom 

de våldsutsatta kvinnorna ofta inte uppger eller anmäler våldet vilket leder till att våldet inte 

uppdagas (Christofides & Silo, 2005). Detta kan bero på att våldsutsatta kvinnor kan uppleva 

svårigheter att erkänna våld från en partner, både för sig själv eller någon annan, speciellt om 

kvinnan fortfarande är kvar i relationen med den våldsutövande mannen (Björck, 2010). 

Lundman, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski (2001) menar att våldsutsatta kvinnor kan 

uppleva våldet som normalt då de genomgått den så kallade normaliseringsprocessen. 

Processen börjar oftast med kränkningar och övervakning från mannens sida som successivt 

eskalerar och kan sluta i fysiskt våld. Den våldsutsatta kvinnan kan försvara mannens våld 

med olika förklaringar som att det är hennes egna fel eller att hon förtjänar det (a.a.). 

Våldsutsatta kvinnor kan uppfattas som vilsna, ha svårt att ta egna beslut och ha låg 

självkänsla, detta som ett resultat utav mannens ständiga kränkningar (Grände m.fl., 2009). 

Flinck, Paavilainen och Åstedt-Kurki (2004) beskriver flera tecken på våldsutsatthet såsom 

en ständig vaksamhet samt minnes- och koncentrationssvårigheter, vilket sjuksköterskor bör 

känna till och vara uppmärksamma på. Kvinnor utsatta för våld av en partner kommer i 

studien att benämnas som våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta kvinnor 
Andersson (2013) menar att mötet med patienter är en grundläggande del i det vårdande 

yrket. En förutsättning för mötet med patienten är att sjuksköterskan är  

närvarande i situationen och lägger fördomar åt sidan och bemöter alla patienter  

professionellt (Stål, 2008). Sjuksköterskors förhållningssätt bör kännetecknas av respekt, 

acceptans och intresse, vilket skapar en miljö som kan underlätta för patienten att delge de 

besvär denne upplever (Andersson, 2013). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) hävdar att om sjuksköterskor uppvisar ett professionellt förhållningssätt i 

mötet kan tillit och förtroende hos patienten skapas. Våldsutsatta kvinnor kan ha svårt att lita 

på andra människor, vilket innebär att sjuksköterskors ansvar att skapa tillit är särskilt viktigt 

i mötet med dessa kvinnor (RiksKvinnoCentrum, 2006). Enligt Socialstyrelsens (2005) 
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kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska har sjuksköterskor ett ansvar att 

identifiera hälsorisker och motivera till livsstilsförändringar. Även i International Council of 

Nurses (2012) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskor ska främja hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande. Sjuksköterskor har därför en viktig roll i att upptäcka 

och stödja våldsutsatta kvinnor (Natan & Rais, 2010). I mötet mellan sjuksköterska och 

patient är kommunikation en central del (Eide & Eide, 2009). Eide och Eide (2009) 

framhåller vikten av att ta hänsyn till patientens bästa samt visa respekt för patienten och 

dennes självbestämmande, vilket kan uppnås genom ett professionellt bemötande av 

sjuksköterskan (a.a.). Ett professionellt bemötande är väsentligt i mötet med våldsutsatta 

kvinnor för att de ska våga berätta om situationen (Grände m.fl., 2009). Dienemann, Glass 

och Hyman (2005) hävdar att våldsutsatta kvinnor önskar, i mötet med sjukvården, att 

sjuksköterskor ska lyssna utan att döma eller stigmatisera dem. Sjuksköterskor bör 

kommunicera på ett respektfullt och empatiskt sätt, vilket beskrivs i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005). Brister sjuksköterskors bemötande i mötet 

med våldsutsatta kvinnor kan kvinnorna uppleva att de blir avvisade och välja att inte berätta 

om våldet de utsatts för (Björck & Heimer, 2008). 

 

Våld i nära relationer kan vara ett känsligt ämne för våldsutsatta kvinnor vilket innebär att 

sjuksköterskor har en viktig roll i att hålla hoppet om förändring vid liv och samtidigt bistå 

med stöd (Grände m.fl., 2009). Enligt Grände m.fl. (2009) söker våldsutsatta kvinnor ofta 

vård för våldsrelaterade skador och symtom utan att uppge den egentliga orsaken till 

skadorna. De våldsutsatta kvinnorna kan ge ologiska förklaringar till hur skadorna 

uppkommit, vilka inte alltid stämmer överens med skadornas utseende (a.a.). Orlando (1990) 

menar att sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på egna intuitioner kring patienter, vilka 

kan uppstå genom verbala och icke-verbala uttryck patienter ger i mötet. Om sjuksköterskor 

upplever att något inte står rätt till hos deras patienter bör sjuksköterskor framföra dessa 

misstankar för att ha möjlighet att ge patienterna adekvat hjälp (a.a.). Genom att använda sin 

egen intuition som ett hjälpmedel kan sjuksköterskors arbete med kvinnor som uppvisar 

tecken på våldsutsatthet, men inte uttrycker detta, underlättas.  

Barriärer 
En barriär kan förklaras som ett hinder som försvårar det som vill åstadkommas (Svenska 

Akademins Ordbok, 2010). Barriärer är något som människor kan uppleva i det dagliga livet 

och kan vara allt från en livskris till ett obetydligt hinder (Twedmark, 2009). Enligt Natan 
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och Rais (2010) kan sjuksköterskor uppleva barriärer i arbetslivet som kan hindra dem i 

arbetet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskors upplevelser av hinder som försvårar mötet 

med våldsutsatta kvinnor kommer fortsättningsvis i studien att betraktas som barriärer. 

Upplevelser 
Enligt Nationalencyklopedin (2013b) innebär uppleva att värdera, tolka och uppfatta 

händelser på ett emotionellt plan. Slovic, Finucane, Peters och MacGregor (2004) hävdar att 

en upplevelse alltid utgår från en känsla, tanke eller erfarenhet. Eriksson (1987) menar att 

upplevelser är något personligt och att en människas upplevelser inte fullständigt kan förstås 

eller tolkas av någon annan människa.  

 

Sjuksköterskor kan ställas inför barriärer i arbetslivet men upplevelsen av vad som är en 

barriär och hur den kan påverka arbetet varierar (Natan & Rais, 2010). Barriärer som 

sjuksköterskor upplever i mötet med våldsutsatta kvinnor bör belysas då det skulle kunna 

förbättra vården till våldsutsatta kvinnorna. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. 

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ metod. Axelsson (2008) beskriver att inom vårdvetenskapen finns publicerade 

artiklar och att behovet av sammanställda studier har ökat. En litteraturstudie avser att 

sammanställa redan befintlig kunskap och genom granskning och sammanställning av 

flertalet artiklar kan en högre kunskapsnivå nås jämförelsevis med enskilda artiklars resultat 

(Forsberg & Wengström, 2008). Den kvalitativa inriktningen ger möjlighet att få förståelse 

för bland annat människors upplevelser, förväntningar, erfarenheter och attityder (Malterud, 

2009). Med detta tillvägagångssätt kan sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med 

våldsutsatta kvinnor studeras och därför ansågs denna metod relevant till föreliggande studie. 
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Urval 
För att samla in artiklar användes databaserna CINAHL, MEDLINE och Academic Search 

Elite. De första två nämnda databaserna användes då de enligt Forsberg och Wengström 

(2008) innehåller vårdvetenskapliga artiklar i fulltext. Databasen Academic Search Elite 

innehåller också fulltextartiklar i vårdvetenskap (Blekinge Tekniska Högskola, 2012). I 

respektive databas förvaldes funktion för peer-reviewed, engelsk text och år 2005 som gräns 

för publicering. Sökord och deras relevanta synonymer riktade mot studiens syfte togs fram. 

Alla orden användes även om de inte tillhörde aktuell databas ämnesordlistor så samtliga 

databassökningar blev likställda. De ord som betydde det samma kombinerades med den 

booleska sökoperatorn OR, vilket enligt Forsberg och Wengström (2008) innebär att orden 

binds samman med varandra. Sökorden bildade då tillsammans fyra sökblock: ”domestic 

violence”, ”barriers”, ”nurse” och ”experience”. De fyra blocken kombinerades med 

sökoperatorn AND, vilket Forsberg och Wengström (2008) menar ger en mer avgränsad 

sökning som är riktad till det som eftersöks. När sökblocken kombinerades med AND 

framkom endast ett fåtal artiklar som inte var riktade till studiens syfte och därför valdes 

sökblocken ”barriers” och ”experience” bort. Resultatet av sökningarna lästes först igenom på 

titelnivå och svarade de till studiens syfte lästes även deras abstrakt. De artiklar vars abstrakt 

överensstämde med studiens syfte lästes vidare i fulltext (Bilaga 1). 

 

Inklusionskriterier som valdes var att artiklarna skulle vara publicerade i en vetenskaplig 

tidskrift för att anses tillförlitliga samt skrivna på engelska då detta språk behärskas. För att 

basera studien på aktuell forskning skulle artiklarna vara publicerade från år 2005 och framåt. 

Exklusionskriterier för studien var artiklar baserade på kvantitativ metod eftersom studien 

syftade till att belysa upplevelser. Obstetrik, mödravård, pediatrik, våldsutsatta män samt 

våldsutsatta kvinnors perspektiv valdes även som exklusionskriterier för att begränsa studiens 

syfte.  

 

De tio valda artiklarna som framkom efter databassökningarna kvalitetsgranskades enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod (Bilaga 2). Enligt Forsberg och Wengström (2008) är kvalitetsgranskning av 

artiklar viktigt i litteraturstudier för att uppnå tillförlitlighet på studien. Genom granskning 

kan innehållet i artiklar identifieras och värderas för att urskilja artiklar med god kvalitet 

(a.a.). Willman m.fl. (2006) granskningsprotokoll innefattar 15 delfrågor där protokollets 
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svarsalternativ består av JA, NEJ eller VET EJ. Varje enskild fråga tilldelades ett poäng för 

positivt svar eller noll poäng för negativt/oklart svar. Willman m.fl. (2006) menar att detta är 

ett bra sätt att rangordna artiklar efter deras kvalitet. Poängsumman för varje 

kvalitetsgranskad artikel gav en uppfattning om kvaliteten på artiklarna. Maxpoängen var 15 

poäng där hög kvalitet sattes från tolv till 15 poäng, medel kvalitet från åtta till elva poäng 

och låg kvalitet från noll till sju poäng. Tio artiklar granskades varav en artikel fick låg 

kvalitet och uteslöts, således användes nio artiklar med medel eller hög kvalitet till studiens 

resultat (Bilaga 3). 

Analys 
Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys med kvalitativ ansats. Med en 

manifest analysmetod är avsikten att få fram och beskriva de synliga och uppenbara delarna i 

textmaterialet och därmed utesluta egna tolkningar (Olsson & Sörensen, 2011). Denna metod 

ansågs vara lämplig till studiens analys, då sjuksköterskornas egna perspektiv och upplevelser 

skulle framkomma utan ytterligare tolkning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) avser en 

kvalitativ innehållsanalys att granska olika texter för att få förståelse för textmaterialet. 

Analysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys. 

Resultatet hos de kvalitetsgranskade artiklarna utgjorde studiens analysenhet. Inledningsvis 

lästes analysenheten flertalet gånger, individuellt och gemensamt. Detta för att få en 

överblick och en förståelse för textmaterialet. Delarna som svarade mot studies syfte 

plockades ut och utgjorde meningsenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en 

meningsenhet bestå av enstaka ord, hela meningar eller stycken. För att göra 

meningsenheterna lätthanterliga, utan att förlora det centrala innehållet, är nästa steg i 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys att kondensera, korta ner, dem 

(a.a.). De kondenserade meningsenheterna gavs en kod som kortfattat beskrev innehållet i de 

olika enheterna. Koder med likartat innehåll bildade underkategorier som vidare 

sammanställdes till kategorier (Bilaga 4). Graneheim och Lundman (2004) betonar att 

koderna i en kategori ska skilja markant ifrån koderna i övriga kategorier, en kod får således 

inte passa in i två kategorier. Genom analysen, fram till att underkategorier bildades, behölls 

det engelska språket. Detta för att inte värdefullt innehåll skulle gå förlorat. Analysmetoden 

ansågs vara lämplig då studien avsåg att belysa sjuksköterskors upplevelser av barriärer i 

mötet med våldsutsatta kvinnor. 
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Resultat 
Efter analysen framkom två kategorier med sex underkategorier. Kategorierna som bildades 

var organisatoriska barriärer och personliga barriärer där underkategorierna tidsbrist, 

bristande miljö, kunskapsbrist, förutfattade meningar, motvilja att intervenera samt glömska 

ingick. Resultatets kategorier med dess underkategorier visas nedan i figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier och underkategorier 

Organisatoriska barriärer 

Tidsbrist 

Tidsbrist upplevdes av sjuksköterskor som en barriär i mötet med våldsutsatta kvinnor och de 

upplevde att tiden ofta inte räckte till för att fråga om våldsutsatthet (Efe & Taskin, 2012; 

Ritchie, Nelson & Wills, 2009; Tower, Rowe & Wallis, 2012). Tillit var något som ofta 

krävdes för att våldsutsatta kvinnor skulle våga berätta om situationen, vilket enligt 

sjuksköterskor kunde ta lång tid att uppnå (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor ansåg att det inte 

fanns tillräckligt med tid för skapa tillit och därmed kunna prata om känslor och emotionella 

besvär (Goldblatt, 2009; Brykczynski, Carne, Medina & Pedraza, 2009). Emotionella besvär, 

såsom våldsutsatthet, tog ofta längre tid att behandla än fysiska besvär vilket medförde att 

sjuksköterskor kände olust att ta itu med våldsutsatta kvinnor eftersom tid inte fanns att tillgå 

(a.a.). Sjuksköterskor uttryckte att de hade många patienter att vårda och hann knappt med 

akuta situationer och besvär som uppstod, vilket resulterade i att tiden inte räckte till för att 

prata med kvinnor och kunna fråga om våldsutsatthet (Efe & Taskin, 2012). Processen kring 
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identifierandet och stödjandet av våldsutsatta kvinnor krävde mycket tid av sjuksköterskor 

(Ritche m.fl., 2009). Sjuksköterskor var medvetna om att mer kunde göras för dessa kvinnor 

och detta var något de ville göra, men tiden som fanns att tillgå räckte inte till (Efe och 

Taskin, 2012).  

 

Too much work, too much workload. We provide care here, we try to do 

our best but more could be done. It should not end with care, we want to 

fully investigate the patient, talk and interview but time is not enough. The 

workload is too much (Efe & Taskin, 2012, s. 445-446) 

Bristande miljö 

Sjuksköterskor upplevde att arbetsplatsens otillfredsställande miljö kunde påverka mötet med 

våldsutsatta kvinnor (Efe & Taskin, 2012). Sjuksköterskor upplevde även svårigheter att få 

vara ensamma med kvinnorna då det saknades rum som gav möjlighet till avskildhet (a.a.). 

Brister i miljön och avsaknad av enskilda utrymmen upplevdes som barriärer, vilket 

förhindrade sjuksköterskors möjlighet att intervenera då våld i nära relationer förekom 

(Ritchie m.fl., 2009; Robinson, 2010). Sjuksköterskor hade oftast ingen möjlighet att skilja 

kvinnor från deras familjer och sjuksköterskor uttryckte rädsla att partnern skulle bli våldsam 

om de frågade kvinnorna om våldsutsatthet i partnerns närhet (Efe & Taskin, 2012).  

Personliga barriärer 

Kunskapsbrist 

Sjuksköterskor upplevde kunskapsbrist som en barriär i mötet med våldsutsatta kvinnor 

(Hughes, 2010; Robinson, 2010). De upplevde att de inte hade tillräcklig kunskap om våld i 

nära relationer för att kunna möta våldsutsatta kvinnor på ett adekvat sätt (Efe & Taskin, 

2012; Tower m.fl., 2012). Sjuksköterskor ansåg att de hade tillräcklig utbildning om fysiska 

sjukdomar och besvär som våldsutsatta kvinnor kunde söka vård för men däremot saknade de 

kunskap om hur de borde vårda psykiska problem som våld från en partner kunde medföra 

(Häggblom och Möller, 2006). Sjuksköterskor saknade specifik kunskap om hur frågor om 

våld borde ställas och vilka tecken de skulle vara uppmärksamma på men även hur de skulle 

gå vidare om en kvinna uttryckte våldsutsatthet (a.a.). Psykosociala problem och besvär 

upplevdes som svåra av många sjuksköterskor då det oftast inte räckte att till exempel ge 

läkemedel för att lindra besvären, utan det krävdes ett emotionellt engagemang från 
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sjuksköterskor, vilket de ansåg att de inte fått kunskap om i utbildningen (Williston & 

Lafreniere, 2013; Brykczynski m.fl., 2009). 

Förutfattade meningar 

Förutfattade meningar hos sjuksköterskor angående våldsutsatta kvinnor var en barriär som 

påverkade mötet negativt och kunde förhindra screening för våldsutsatthet (Robinson, 2010). 

Sjuksköterskor antog att de kunde se om kvinnor var utsatta för partnerrelaterat våld genom 

att endast iaktta dem och deras beteende. Sjuksköterskor ansåg att även partnerns beteende 

kunde ge antydan om våld förekom i relationen. Sjuksköterskors uppfattning av kvinnans 

eller partnerns beteende avgjorde om sjuksköterskor frågade om våld eller inte. 

Sjuksköterskor hade vidare förutfattade meningar om att våldsutsatta kvinnor inte var 

sanningsenliga eller skulle följa upp det vidare stödet som erbjöds (a.a.). 

 

She had always made excuses for his controlling behavior and it got me to 

thinking, “Now this is a really well- educated woman who should know 

better. (Brykczynski m.fl., 2009, s. 149) 

 

Sjuksköterskor var medvetna om att våld i nära relationer förekom i alla samhällsklasser och 

kulturer. Dock valde sjuksköterskor att endast ställa frågor om våldsutsatthet till de kvinnor 

som tillhörde lägre samhällsklasser då sjuksköterskor hade förutfattade meningar om att 

våldet endast förekom där (Brykczynski m.fl., 2009). Sjuksköterskor ansåg att välutbildade 

kvinnor som blivit utsatta för våld från en partner borde veta bättre än att leva under sådana 

förhållanden (a.a.). Sjuksköterskor dömde våldsutsatta kvinnor, vilket kunde skapa ett 

negativt klimat i mötet mellan sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor (Tower m.fl., 2012). 

Motvilja att intervenera 

Sjuksköterskor beskrev motvilja att möta och vårda våldsutsatta kvinnor då de såg dem som 

ej samarbetsvilliga och tillbakadragna (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor ansåg att det inte 

tillhörde deras ansvar att identifiera och stödja dessa kvinnor, utan deras arbete var att ge 

medicinsk behandling och att psykologer borde ta ansvar för de våldsutsatta kvinnorna (Efe 

& Taskin, 2012). Sjuksköterskor kände motvilja att vårda emotionella besvär och valde 

därför medvetet att fokusera på de våldsutsatta kvinnornas fysiska besvär (Brykczynski m.fl., 

2009; Goldblatt, 2009). Intervention av våldsutsatta kvinnor utlöste känslor av frustration, 

ångest och stress hos sjuksköterskorna, vilket gjorde att de avsiktligen undvek att fråga om 
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våld i nära relationer (Häggblom & Möller, 2006). Frustration över att de våldsutsatta 

kvinnorna återgick till relationer med våldsamma partner kunde leda till att sjuksköterskor 

tillslut inte längre frågade om våldsutsatthet (Robinson, 2010). Sjuksköterskor upplevde även 

det som arbetskrävande när en kvinna uppgav våldsutsatthet då det oftast krävdes vidare 

åtaganden av sjuksköterskorna, vilket de helst ville undvika (a.a.). Sjuksköterskor ansåg att 

våld i nära relationer var en familjeangelägenhet och att det inte var deras ensak att fråga 

kvinnor om våldsutsatthet (Efe & Taskin, 2012). Vidare upplevde sjuksköterskor att våld i 

nära relationer som ett problem utan lösning och valde därför att inte intervenera (a.a.). 

 

To be honest, I don’t really like caring for them – they’re too frightened 

and don’t cooperate in trying to solve their problem (Goldblatt, 2009, s. 

1649) 

Glömska 

En del sjuksköterskor glömde helt enkelt att fråga kvinnor om våldsutsatthet (Efe & Taskin, 

2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien genomfördes med kvalitativ metod. Syftet med studien var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med våldsutsatta kvinnor. Malterud (2009) 

menar att kvalitativ metod enklast ger förståelse för upplevelser. En litteraturstudie kan 

sammanställa redan befintlig forskning, vilket efterfrågan för har ökat (Axelsson, 2008). 

Artiklar som baserats på intervjuer och som används vid en litteraturstudie har oftast tolkats 

vid intervjuernas transkribering, vilket kan anses vara en nackdel vid upprättandet av en 

litteraturstudie (Widerberg, 2002). Backman (2008) menar att målsättningen med en 

litteraturstudie är vanligtvis att frambringa ett överförbart resultat, något som eftersträvades. 

  

Databaser som användes för att söka vetenskapliga artiklar var CINAHL, MEDLINE och 

Academic Search Elite. Enligt Willman m.fl. (2006) och Östlundh (2006) är ingen databas 

heltäckande och därför är det en fördel att söka i flera olika databaser för att få en mer 

komplett sökning. En nackdel med att söka i flertalet databaser är att de använder olika 
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ämnesordlistor, vilket kan påverka resultatet av sökningarna och artiklar kan gå förlorade 

(Willman m.fl., 2006). I databassökningarna i föreliggande studie användes dock alla 

synonymer till sökorden oavsett om de tillhörde varje enskild databasämnesordlista. 

 

Sökord och deras relevanta synonymer riktade mot studiens syfte togs fram. Alla synonymer 

till sökorden som påträffades under en inledande sökning lades till sökblocken, vilket ledde 

till att de slutgiltiga sökningarna ansåg täcka problemområdet som skulle belysas. 

Kombinerandet av de fyra sökblocken (”nurse”, ”domestic violence”, ”barriers” och 

”experience”) gav endast en artikel, vilken inte var riktad till studiens syfte. Detta medförde 

att de två blocken ”barriers” och ”experience” uteslöts för att få fler träffar i 

databassökningarna, vilket anses inte ha påverkat resultatet då inga relevanta artiklar 

framkom i sökningarna med alla fyra sökblock. Avgränsningar i föreliggande studies 

databassökningar var årtal, språk och funktion för peer-reviewed. Enligt Östlundh (2006) är 

forskning om vårdvetenskap en färskvara, vilket även styrks av Socialstyrelsen (2013) som 

menar att hälso- och sjukvård genomgår en ständig utveckling. Denna utveckling kan även 

antas ske internationellt varav endast artiklar från år 2005 och framåt valdes att inkluderas i 

studiens resultat. Dock kunde artiklar publicerade tidigare än år 2005 innehållit värdefull 

information men valdes att uteslutas för att få så aktuell forskning som möjligt. Engelska 

valdes som avgränsning i studiens databassökningar, dock kunde även svenska ha valts vilket 

hade kunnat ge ett större antal artiklar i sökningarna.  

 

Artiklar som kvarstod efter läsning på fulltextnivå genomgick Willman m.fl. (2006) protokoll 

för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Granskning av artiklar visar på de 

enskilda artiklarnas vetenskapliga styrka och kvalitet (Willman m.fl., 2006). Genom att 

använda artiklar med hög kvalitet kan resultatet anses tillförlitligt. Detta 

kvalitetsgranskningsprotokoll valdes då den syftar till att granska artiklar med kvalitativ 

metod samt att protokollet var lätthanterligt. Willman m.fl. (2006) föreslår att protokollets 

delfrågor kan poängsättas med ett poäng för positivt svar samt noll poäng för negativt/oklart 

svar. Poängsättningen valdes att genomföras på detta vis, dock insågs i efterhand att ett 

negativt svar på vissa frågor kunde styrkt artiklarnas kvalitet och resultatet hade ansetts mer 

tillförlitligt. Alla frågor i protokollet valdes att behållas då det ansågs ge en komplett 

kvalitetsgranskning. Frågan ”Genereras teori?” blev endast besvarad med ”NEJ” och kunde 

därför ha uteslutits. Detta hade dock inte påverkat studiens resultat eftersom alla artiklar fick 

noll poäng på denna delfråga. Vid kvalitetsgranskningen var det en artikel som endast fick 
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fyra poäng och hade brister som gjorde att den inte ansågs ha tillräcklig kvalitet för att 

användas till resultatet och valdes därför att uteslutas. En av delfrågorna i protokollet var 

”Finns etiskt resonemang?” och eftersom föreliggande studie var baserad på empiriska 

studier, där etiskt resonemang är viktigt (SFS 2003:460), ansågs denna delfråga betydelsefull. 

Av de nio artiklar som ingick i resultatet hade sex stycken ansökt om samt fått godkännande 

av en etisk kommitté. Resultatets tillförlitlighet anses ha kunnat öka om alla artiklar haft 

etiskt godkännande, dock valdes de tre artiklarna att användas trots att etiskt godkännande 

saknades, då det tydligt framkom i varje artikels metod att deltagarna hade blivit informerade 

om studiens syfte och om deras anonymitet. Kvalitetsgranskningen utfördes gemensamt, 

vilket ansågs vara av värde då delfrågor kunde diskuteras för att undvika eventuella 

missförstånd. En individuell kvalitetsgranskning hade kunnat ge ett styrkt resultat på 

granskningen då svaren på protokollets delfrågor behandlats mer än en gång. Även Polit och 

Beck (2012) menar att en individuell kvalitetsbedömning kan vara positivt eftersom det 

innebär att bedömningen görs utifrån mer än ett perspektiv. Dock hade delfrågorna kunnat 

tolkas eller uppfattats olika, vilket vidare hade kunnat besvara olika saker. Detta undveks då 

granskningen gjordes gemensamt och ansågs vara en fördel.  

 

För analysering till studien användes Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys. Analysmetoden valdes då den var lätt att förstå eftersom den tydligt 

beskriver processen steg för steg. Innehållsanalysen hade en manifest ansats, vilken enligt 

Olsson och Sörensen (2011) avser att beskriva de synliga och uppenbara delarna i 

textmaterialet. Vid manifest ansats ska egen tolkning av det skrivna materialet uteslutas, dock 

kan egen tolkning aldrig undvikas helt då tolkning sker omedvetet vid analysering (a.a.). 

Textmaterialet som utgjorde analysenheten var skriven på engelska, vilket inte var 

modersmål och tolkning kan därför ha uppstått vid översättning och på så vis påverkat 

studiens resultat. För att undvika egen tolkning behölls meningsenheterna, de kondenserade 

meningarna samt koderna på engelska och först vid upprättandet av underkategorier användes 

svenska. Meningsenheterna plockades ut enskilt, vilket Lundman och Graneheim (2008) 

menar ökar tillförlitligheten på studiens resultat. Fortsatta steg i analysprocessen utfördes 

gemensamt. Under analyseringen framkom en meningsenhet som inte kunde placeras i någon 

av de övriga underkategorierna. Enligt Lundman och Graneheim (2008) får aldrig en 

meningsenhet uteslutas för att den inte passar in i något befintlig underkategori. Således 

skapades en underkategori som endast en meningsenhet tillhörde. 
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Av de nio artiklarna som användes till studiens resultat var sju utförda i olika länder, vilket 

ansågs vara en fördel. Dock var ingen artikel gjord i Sverige och detta kan innebära att 

resultatet inte är överförbart till den svenska hälso- och sjukvården. Trots detta påvisades 

likvärdiga barriärer från alla sju länder, vilket ändå kan innebära att resultatet är överförbart. 

En nackdel med att ha artiklar från olika länder kan vara att kulturella skillnader kan finnas 

och att synen på våld i nära relationer kan skilja länderna emellan, vilket kan innebära att 

resultatet inte kan representera svensk hälso- och sjukvård fullständigt. Sverige är dock, 

enligt Hanssen (2007), ett mångkulturellt land där personer med olika kulturella bakgrunder 

lever och arbetar. Detta innebär att verksamma sjuksköterskor kan ha olika kulturella 

bakgrunder och därför kan användandet av artiklar från olika länder anses styrka resultatets 

överförbarhet till svensk hälso- sjukvård. De intervjuade sjuksköterskorna i artiklarna, som 

resultatet baserades på, arbetade på olika avdelningar. Dels inom akutsjukvårdsavdelningar, 

dels på andra vårdavdelningar men även inom primärvård. Detta kan ha påverkat resultatet då 

arbetet på olika kliniker kan vara varierande och innebära olika möjligheter samt barriärer för 

sjuksköterskor i mötet med våldsutsatta kvinnor. Dock påvisade artiklarna likvärdiga 

barriärer trots att kontexten var olika, vilket styrker överförbarheten att barriärer upplevs på 

samma sätt trots att sjuksköterskor arbetar inom olika vårdsystem och på olika kliniker. 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av barriärer i mötet med 

våldsutsatta kvinnor och resultatet visade att flertalet barriärer fanns. En förkommande barriär 

var tidsbrist, vilket berörde både sjuksköterskors möjligheter att fråga om våld i nära 

relationer men även möjligheten att vidta adekvata åtgärder om en kvinna uttryckte 

våldsutsatthet. Resultatet visade vidare att barriären tidsbrist förhindrade sjuksköterskors 

möjligheter att vårda de våldsutsatta kvinnornas emotionella besvär då det upplevdes av 

sjuksköterskorna att dessa besvär tog längre tid att behandla än fysiska besvär. Tidsbristen 

blir en märkbar barriär då det antas enligt Joyner och Mash (2012) att intervenering om 

våldsutsatthet tar tid, speciellt då sjuksköterskor i genomsnitt endast har cirka sju minuter att 

tillgå till varje patient. Dienemann m.fl. (2005) och Wendt-Mayer (2000) menar att 

våldsutsatta kvinnor ibland inte berättar om våldsutsatthet då de märker om sjuksköterskor är 

stressade och inte har tillräckligt med tid att sitta ner och prata. Enligt Joyner och Mash 

(2012) är tidsbrist orsakad av hälso- och sjukvårdens organisatoriska uppbyggnad och även 

om sjuksköterskor vill intervenera med våldsutsatta kvinnor finns inte tid. Tidsbristen 

förhindrade således sjuksköterskors möjlighet att möta våldsutsatta kvinnor på ett adekvat 
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sätt (Owen-Smith, Hathaway, Roche, Gioiella, Whall-Strojwas & Silverman 2008; Husso 

m.fl., 2011; Furniss, McCaffrey, Parnell & Rovi, 2007). Mötet med och vården av 

våldsutsatta kvinnor kan därför antas förbättras om sjuksköterskor har mer tid för det enskilda 

mötet. 

 

Resultatet visade att kunskapsbrist bland sjuksköterskor var den mest förekommande 

barriären i mötet med våldsutsatta kvinnor. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor 

saknade kunskap om tecken på våldsutsatthet som kvinnor kunde uppvisa. Sjuksköterskor 

saknade även kunskap om hur de skulle vårda de psykiska problem som kvinnor kunde få 

som resultat av våld från en partner. Denna kunskapsbrist hos sjuksköterskor kan leda till att 

våldsutsatta kvinnor inte blir bemötta på ett adekvat sätt vilket kan göra att kvinnor inte 

uppger våldsutsatthet. Husso m.fl. (2011) och Häggblom m.fl. (2005) menar att 

sjuksköterskor upplever att de inte har adekvat utbildning om våld i nära relationer och den 

effekt våldet har på kvinnorna. Enligt Boursnell och Prosser (2010) ökar sjuksköterskors 

förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnor efter att de får utbildning, dock försämras denna 

förmåga successivt med tiden, vilket innebär att sjuksköterskor bör få kontinuerlig utbildning 

i ämnet. Sjuksköterskor efterfrågar enligt Häggblom m.fl. (2005) även utbildning om hur de 

ska möta våldsutsatta kvinnor, de emotionella effekterna av våldet samt vilka resurser 

samhället har att erbjuda dessa kvinnor. Felblinger och Gates (2008) menar att sjuksköterskor 

upplever svårigheter att identifiera våldsutsatta kvinnor utifrån de tecken som inte är typiska 

för våld som exempelvis sömnsvårigheter och kronisk huvudvärk. Våldsutsatta kvinnor anser 

enligt Dienemann (2013) att sjuksköterskor bör ha kunskap om att vissa symtom kan var 

tecken på våldsutsatthet. 

 

Motvilja att intervenera var en barriär som framkom i resultatet. Motviljan skapades bland 

annat av sjuksköterskors ovilja att hantera emotionella besvär och av sjuksköterskors känslor 

av frustration som uppstod när våldsutsatta kvinnorna nekade stödet och hjälpen de erbjöds. 

Känslor av frustration kan även, enligt Woodtli (2000), hänga samman med att 

sjuksköterskors har bristfällig kunskap om hur de bör bemöta våldsutsatta kvinnor. Natan och 

Rais (2010) samt Husso m.fl. (2011) menar att sjuksköterskor känner frustration då de 

upplever att det inte finns något de kan göra för att stoppa våldet. Detta medför att 

sjuksköterskor ibland medvetet väljer att inte fråga om våldsutsatthet och tar avstånd från 

våldsutsatta kvinnor (a.a.).  
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Resultatet påvisade att sjuksköterskor ansåg att våld i nära relationer var en 

familjeangelägenhet, vilket ledde till att sjuksköterskor inte intervenerade med våldsutsatta 

kvinnor. Uppfattningen på att våld i nära relationer är en familjeangelägenhet kan bero på 

sjuksköterskors olika kulturella bakgrunder. Sjuksköterskor ansåg även att det inte tillhörde 

deras arbetsuppgifter att intervenera med våldsutsatta kvinnor. De föredrog att ge medicinsk 

vård och behandling och ansåg att emotionella besvär bör vårdas av psykologer. Usta, 

Antoun, Ambuel, Khawaja (2013) menar att vissa kvinnor anser att det inte är 

sjuksköterskors ensak att fråga om våldsutsatthet, dock menar Stenson, Saarinen, Heimer, 

och Sidenvall (2001) att flertalet kvinnor ändå upplever det som positivt när sjuksköterskor 

frågar dem om våld. Yam (2000) menar att även kvinnor märker att sjuksköterskor föredrar 

att ge medicinskt behandling och önskar att sjuksköterskor la mer fokus på att undersöka hur 

skadorna uppkommit, än att bara vårda skadorna. Natan och Rais (2010), Hammarström och 

Rönnberg (2000) samt Taylor, Bradbury-Jones, Kroll och Duncan (2013) hävdar att 

sjuksköterskor betraktar det som deras ansvar att identifiera och stödja dessa kvinnor oavsett 

om de har utbildning i ämnet eller ej. 

 

Resultatet visade på flertalet barriärer som antas kunna försvåra möjligheten till att etablera 

en positiv miljö i mötet mellan sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor, där kvinnorna kan 

känna trygghet och våga berätta om våldet de utsatts för. 

Slutsats 
Studien visade att barriärer är ett problem som sjuksköterskor upplever i mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Barriärerna som framkom var av både personlig och organisatorisk sort, 

vilket betyder att ansvaret för identifierandet och stödjandet av våldsutsatta kvinnor inte 

endast ligger hos sjuksköterskor utan även hos hälso- och sjukvården. Vidare forskning om 

ämnet behövs för att kunna identifiera och exponera sjuksköterskors upplevda barriärer i 

mötet med våldsutsatta kvinnor. Detta för att kunna ta fram lösningar på barriärer och på så 

vis kunna förbättra mötet. 

Självständighet  
Studien har framställts gemensamt av författarna Emelie Hjalmarsson och Elin Thilly. Elin 

har skrivit stycket om barriärer i bakgrunden, gjort artikelsökning i Academic Search Elite, 
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upprättat tabeller och referenslistan, skrivit delen om analys i metoddiskussionen och även 

resonemanget om vald årsgräns samt valt ut citatet som återfinns under kategorin 

Organisatoriska barriärer. Emelie har skrivit stycket om upplevelse i bakgrunden, gjort 

artikelsökning i CINAHL och MEDLINE, skrivit delen om etiskt resonemang i 

metoddiskussionen och även diskussionen om artiklarnas ursprung samt valt ut citaten som 

återfinns under Personliga barriärer. Övriga delar av kandidatuppsatsen har utarbetats 

tillsammans. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
1 (3) 

Sökningar i CINAHL. Avgränsningar: Research article, Peer-review, Engelska, från 2005. 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Nurse 
OR 
Nurses 
OR 
Nurse practitioners 
OR 
Nursing role 
 
AND 
 
Domestic violence 
OR 
Domestic abuse 
OR 
Battered women 
OR 
Intimate partner violence  
OR 
Intimate partner abuse 
OR 
Partner violence 
OR 
Partner abuse 
OR 
Spouse violence 
OR 
Spouse abuse 
OR 
Women abuse 
OR 
Family violence 
OR 
Family abuse 
OR 
Interpersonal violence 
OR 
Interpersonal abuse 
 
sökblock 1 AND sökblock 2 95 130829 61 4 

Sökblock 1 

Sökblock 2 
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Databassökningar 2 (3) 

Sökningar i Academic Search Elite. Avgränsningar: Scholarly (Peer-review), Engelska, från 

2005. 

* tre av dessa artiklar var dubbletter av valda artiklar från CINAHL och MEDLINE 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 
artiklar 

Nurse 
OR 
Nurses 
OR 
Nurse practitioners 
OR 
Nursing role 
 
AND 
 
Domestic violence 
OR 
Domestic abuse 
OR 
Battered women 
OR 
Intimate partner violence  
OR 
Intimate partner abuse 
OR 
Partner violence 
OR 
Partner abuse 
OR 
Spouse violence 
OR 
Spouse abuse 
OR 
Women abuse 
OR 
Family violence 
OR 
Family abuse 
OR 
Interpersonal violence 
OR 
Interpersonal abuse 
 
sökblock 1 AND sökblock 2 315 130831 108 8* 

Sökblock 1 

Sökblock 2 
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Databassökningar 3 (3) 

Sökningar i MEDLINE. Avgränsningar: Reviewed articles, Engelska, från 2005. 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Nurse 
OR 
Nurses 
OR 
Nurse practitioners 
OR 
Nursing role 
 
AND 
 
Domestic violence 
OR 
Domestic abuse 
OR 
Battered women 
OR 
Intimate partner violence  
OR 
Intimate partner abuse 
OR 
Partner violence 
OR 
Partner abuse 
OR 
Spouse violence 
OR 
Spouse abuse 
OR 
Women abuse 
OR 
Family violence 
OR 
Family abuse 
OR 
Interpersonal violence 
OR 
Interpersonal abuse 
 
sökblock 1 AND sökblock 2 17 130829 6 1 

Sökblock 1 

Sökblock 2 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll   
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
1 (2) 
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet (poäng) 
Brykczyski, Crane, Medina, 
Pedraza, 2009, USA 

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

Intervjuer baserade på 
kvalitativ metod med 
deskriptiv 
femenologisk ansats 

En psykiatrisjuksköterska, fem 
familjesjuksköterskor och fyra 
barnmorskor med erfarenhet av att 
arbeta med våldsutsatta kvinnor 

Hög (12p) 

Efe, Taskın, 2012, Turkiet Emergency nurses’ 
barriers to intervention of 
domestic violence in 
Turkey: A qualitative 
study 

Djupintervjuer 
baserad på kvalitativ 
metod 

30 sjuksköterskor med minst ett års 
erfarenhet inom akutsjukvård 

Hög (12p) 

Goldblatt, 2009, Israel Caring for abused 
women: impact on nurses’ 
professional and personal 
life experiences 

Kvalitativ metod 
utförd genom 
djupintervjuer med 
femenologisk ansats 

22 kvinnliga sjuksköterskor 
arbetandes på sjukhus och 
vårdcentraler i Israel 

Hög (12p) 

Hughes, 2010, Kanada Putting the pieces 
together: How public 
health nurses in rural and 
remote Canadian 
communities respond to 
intimate partner violence 

Kvalitativ metod 
baserade på 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Sex sjuksköterskor arbetandes inom 
sjukvård på landsbygden. 

Hög (13p) 

Häggblom, Möller, 2006, Finland On a life-saving mission: 
Nurses’ willingness to 
encounter with intimate 
partner abuse Myths and 
stereotypes: How 
registered nurses screen 
for intimate partner 
violence 

Grounded theory med 
kvalitativ metod 
baserad på intervjuer 

Tio kvinnliga sjuksköterskor inom 
statlig sjukvård 

Hög (12p) 
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Artikelöversikt 2 (2) 

 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Ritchie, Nelson, Wills, 2009, Nya 
Zeeland 

Family violence 
intervention within an 
emergency department: 
Achieving change 
requires multifaceted 
processes to maximize 
safety 

Kvalitativ deskriptiv 
metod med 
semistrukturerade 
intervjuer 

10 sjuksköterskor och en 
socialarbetare inom 
akutsjukvårdsavdelningar 

Hög (13p) 

Robinson, 2010, USA Myths and stereotypes: 
How registered nurses 
screen for intimate 
partner violence 

Femenologisk 
kvalitativ metod 
baserade på intervjuer 
med öppna frågor 

13 sjuksköterskor som arbetade inom 
akutsjukvårdsavdelningar 

Medel (11p) 

Tower, Rowe, Wallis, 2012, 
Australien 

Reconceptualising health 
and health care for 
women affected by 
domestic violence 

Djupgående intervjuer 
med deskriptiv 
kvalitativ metod 

12 sjuksköterskor med minst fem års 
erfarenhet 

Medel (11p) 

Williston, Lafreniere, 2013, 
Kanada 

”Holy cow, does that ever 
open up a can of worms”: 
Health care providers’ 
experiences of inquiring 
about intimate partner 
violence 

Semistrukturerade 
intervjuer baserade på 
kvalitativ metod 

Nio sjukvårdspersonal varav sex 
stycken läkare och tre stycken 
sjuksköterskor 

Hög (12p) 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande  
1 (2) 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
“I find it hard to talk about 
feelings…I don’t think about 
emotions during work, because…I 
have no time.” (Goldblatt, 2009) 
 

I don’t think about emotions 
during work, because, I have no 
time.” 

I have no time Tidsbrist Organisatoriska barriärer 

Lack of an appropriate work 
environment can also prevent 
intervention of nurses in domestic 
violence cases. (Efe & Taskin, 
2012) 
 

Lack of an appropriate work 
environment can prevent 
intervention 

Lack of appropriate 
work environment 

Bristande miljö Organisatoriska barriärer 

“There are 14 patients under my 
charge, there’s never time to sit and 
talk to patients to gain their trust” 
(Goldblatt, 2009) 
 

There’s never time to sit and 
talk 

No time Tidsbrist Organisatoriska barriärer 
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Exempel på analysförfarande 2 (2) 

 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Some of the emergency nurses in 
our study stated that they did not 
intervene in domestic violence 
cases as they felt they would have 
intervened in family affairs if they 
did. (Efe & Taskin, 2012) 
 

they did not intervene as they 
felt they would have intervened 
in family affairs 

Not wanting to 
intervene 

Motvilja att intervenera Personliga barriärer 

Nurses’ decisions to screen may be 
based, in part, on their perceptions 
of the demeanor of one or both 
partners upon presentation to the 
emergency department (Robinson, 
2010) 
 

Nurses screen based on patients 
demeanor 

Screen based on 
demeanor 

Förutfattade meningar Personliga barriärer 

…the nurses indicated a lack of 
knowledge regarding how to 
screen. One nurse remarked, “I 
don’t think we’ve been educated as 
far as what questions to ask, who 
we contact, or what to look for.” 
(Robinson, 2010) 
 

The nurses indicated a lack of 
knowledge regarding how to 
screen 

Lack of knowledge Kunskapsbrist Personliga barriärer 

Participants in both group 
interviews admitted that sometimes 
they simply forgot to ask the 
question.(Ritchie m.fl., 2009) 
 

They simply forgot to ask the 
question 

Forgot to ask Glömska Personliga barriärer 
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