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Sammanfattning  
Bakgrund: Våld i hemmet är ett bestående hälsoproblem som drabbar kvinnor i alla 
samhällsklasser. Sjuksköterskan är ofta den första som möter våldsutsatta kvinnor bland 
sjukvårdspersonalen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är förberedd och ges möjligheter 
att möta och hjälpa dessa kvinnor. Att sammanställa kunskap om sjuksköterskans möte med 
våldsutsatta kvinnor kan bidra till att identifiera potentiella hinder och svårigheter som finns i 
mötet och på så sätt hitta sätt att förbättra sjuksköterskans möjligheter att möta kvinnan. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor 
Metod: En litteraturstudie baserad på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har 
genomförts. Artiklarna granskades utifrån ett granskningsprotokoll och analyserades med 
Graneheim och Lundmans innehållsanalys. 
Resultat: Mötet med våldsutsatta kvinnor innebär en stark känslopåverkan på 
sjuksköterskan. Känslorna påverkar henne både i hennes yrkesroll och i privatlivet. Detta 
medför att hon ställs inför svåra frågor angående sin yrkesroll och sitt etiska och moraliska 
ansvar. Hon känner även sig begränsad att utföra ett bra arbete på grund av att hon inte vet 
hur hon bör förhålla sig till kvinnorna men också att hon har litet stöd av kollegor och 
arbetsledningen. Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor skapar frustration och 
missmod för sjuksköterskan då hon upplever många faktorer som omöjliggör hennes 
utförande av ett tillfredställande möte och en adekvat vård.  
Slutsats: Sjuksköterskan upplever emotionella och praktiska svårigheter i mötet med den 
våldsutsatta kvinnan. Vidare forskning rekommenderas som eventuellt kan leda till en 
utveckling och förbättring av både vården av våldsutsatta kvinnor samt sjuksköterskans 
arbetssituation. 
 

Nyckelord: Påverkan, sjuksköterskans möte, upplevelser, våldsutsatta kvinnor 
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Inledning 
Enligt Efe och Taşkın (2012) är våld i hemmet ett bestående hälsoproblem som drabbar 

kvinnor i alla samhällsklasser. Däremot är det ovanligt att stöta på dokumenterade fall inom 

sjukvården där våld i hemmet förekommer. Det är få kvinnor som berättar att de fysiska 

skadorna som de söker för beror på att de blivit utsatta för våld. De kan därefter återkomma 

ett flertal gånger på grund av nya skador eller i värsta fall avlida. Därför krävs det att 

sjukvårdspersonal är medvetna om att våld i hemmet är ett hälsoproblem (Efe & Taşkın, 

2012). Enligt Yam (2000) ansåg de våldsutsatta kvinnorna i studien att sjuksköterskor visade 

brist på intresse för deras situation samt att de inte verkade medkännande, saknade 

medmänsklighet i sin yrkesroll och undvek därför att berätta. Eftersom sjuksköterskan ofta är 

den första som möter våldsutsatta kvinnor bland sjukvårdspersonalen är det av stor betydelse 

att sjuksköterskan är tillräckligt förberedd för att kunna möta kvinnor som blivit utsatta för 

våld (Woodtli, 2001). Många sjuksköterskor är dock obekväma med att möta kvinnor som 

blivit utsatta för våld (Cann, Withnell, Shakespeare, Doll & Thomas, 2001). Sjuksköterskans 

möte med våldsutsatta kvinnor kan ha en avgörande betydelse för kvinnans vilja och förmåga 

att berätta samt för att minska lidande hos kvinnor. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är 

förberedd och ges möjligheter att möta och hjälpa dessa kvinnor. Att sammanställa kunskap 

om sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor kan bidra till att identifiera potentiella 

hinder och svårigheter som finns i mötet och på så sätt hitta sätt att förbättra sjuksköterskans 

möjligheter att möta kvinnan. Den sammanställda kunskapen kan också ge förståelse för 

sjuksköterskans situation och därför ligga som grund för utveckling och förbättring av 

arbetssituationen.  

Bakgrund 
Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot de våldsutsatta kvinnorna, vilket fastslås av 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453): 

Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit 

utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av 

stöd och hjälp för att förändra sin situation (kap 5 11 §). 
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Kvinnor som utsätts för våld 
Enligt Brottsförebyggande rådet (2011) anmäldes under 2011 omkring 28 000 fall av 

misshandel mot kvinnor i Sverige. Enligt FN:s deklaration från år 1993, som Sveriges 

kommuner och landsting [SKL], (2011) har översatt till svenska, är definitionen på våld mot 

kvinnor:  

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller 

psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, 

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga 

eller privata livet (SKL, 2011). 

Yam (2000) beskriver att våld i hemmet är ett världsomfattande problem som varje år 

påverkar livet för miljoner kvinnor. Misshandel och våld är den största orsaken till skador hos 

kvinnor (ibid.). Bara i Sverige visar statistiken att var tionde kvinna blivit utsatt för våld av 

sin nuvarande man eller sambo (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001) 

Kvinnorna utsätts för våld av sin partner eller nära släktingar bakom stängda dörrar. Det är 

många som inte anmäler övergreppen för att de känner stor skam och rädsla, och de som 

anmäler blir oftast inte tagna på allvar (Amnesty, 2012). Enligt Watt, Bobrow och Moracco 

(2008) är rädsla den största anledning till varför kvinnor som blir utsatta för våld inte söker 

hjälp. Rhodes, Frankel, Levinthal, Prenoveau, Bailey och Levinson (2007) menar också att 

det är osannolikt att en våldsutsatt kvinna berättar om sina problem om den potentiella 

förövaren är närvarande.   

 

Kvinnor i alla åldrar och överallt i världen drabbas enligt Amnesty (2012) av det 

könsrelaterade våldet. Förekomsten av våld återfinns i alla kulturer, hos alla folkgrupper och i 

alla samhällsklasser. Oftast går förövarna fria och det könsrelaterade våldet beskrivs som en 

av vår tids största människorättsskandaler. Även i Sverige förekommer våldet i alla 

samhällsklasser och kvinnor i alla åldrar utsätts (ibid.). Yam (2000) beskriver att kvinnor som 

utsätts för våld kan uppleva psykiska problem såsom depression, självmordstankar, ångest, 

posttraumatisk stress och missbruk av alkohol och droger. Många misshandlade kvinnor 

söker sig till sjukvården för hjälp (ibid.). Amnesty (2012) menar att det är statens skyldighet 

att tillgodose att stöd och fullgott skydd erbjuds våldsutsatta kvinnor. Att respektera, skydda 

och möjliggöra kvinnors mänskliga rättigheter åligger varje stat samt att förebygga och utreda 

alla sådana brott och bestraffa förövarna (ibid.). 
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Sjuksköterskans möte 
Med tanke på att våld i hemmet är ett stort hälsoproblem är det viktigt att sjuksköterskor vet 

precis hur dessa situationer ska hanteras och rutinmässigt fråga om det förekommer våld i 

hemmet (Felblinger & Gates, 2008). Sjuksköterskans inställning till de våldsutsatta kvinnorna 

kan möjligen påverka deras förmåga att skapa en empatisk relation med dem samt uppnå 

förväntade resultat. Sjuksköterskans inställning grundas inte bara av kunskap utan även av 

egna normer och övertygelser (Woodtli, 2001). Sjuksköterskan anser själv att kvinnan bör 

behandlas som en individ samt att hennes problem och situation bör ses som unik. 

Sjuksköterskan betonade även att de bör fokusera på att hjälpa den våldsutsatta kvinnan. 

Definition av hjälp enligt sjuksköterskan var att hon först måste upptäcka problemet, därefter 

tillhandhålla information, kunskap, stöd, resurser och framförallt säkerhet till den våldsutsatta 

kvinnan (ibid.). Cann et al. (2001) påvisar att det föreligger tabu kring våld i hemmet som 

även påverkar sjuksköterskan. Många sjuksköterskor är obekväma med att prata med kvinnor 

som blivit utsatta för våld (ibid.). Trots det växande behovet av kompetens hos sjuksköterskor 

läggs det lite fokus på utbildning samt sjuksköterskans förmåga att fråga om förekomsten av 

våld (Felblinger & Gates, 2008). 

 

Yam (2000) beskriver att sjuksköterskans agerande mot de våldsutsatta kvinnorna ofta var att 

endast se deras fysiska skador samt att inte reflektera över om de berodde på misshandel. 

Detta kan sammanfattas genom att de våldsutsatta kvinnorna blir sedda men inte hörda. 

Kvinnorna berättade att de hade svårigheter med att avslöja att de blivit utsatta för våld inför 

sjukvårdspersonalen. Samtidigt som de ville berätta om hur skadorna uppkommit, var de 

rädda och kände sig besvärade över att göra det (ibid.). Ramsden och Bonner (2002) 

beskriver att de flesta kvinnorna skulle avslöja att de blir utsatta för våld om de får förfrågan 

av sjuksköterskan på ett finkänsligt och icke dömande sätt. Det framkom även att det värsta 

beteendet en sjuksköterska kunde ha enligt de våldsutsatta kvinnorna var att endast vårda de 

fysiska skadorna men inte fråga om hur de uppkommit (ibid.). Luthenbacher, Cohen och 

Mitzel (2003) beskriver att våldsutsatta kvinnor som avslöjar sina problem ofta bemöts med 

dömande attityder. Många kvinnor som sökt hjälp upplever att skulden läggs på dem själva 

(ibid.). Även Yam (2000) påpekar att misshandlade kvinnor ofta negligeras av 

sjukvårdspersonal och blir kränkta eller bemötta på ett osympatiskt sätt. Enligt Frost (1999) 

är det ett stort problem för sjuksköterskan att kunna jobba för att identifiera förekomsten av 

kvinnomisshandel i hemmet på grund av kvinnornas förnekelse av att de blivit utsatta för 
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våld. Rhodes et al. (2007) beskriver att sjuksköterskor med mottaglighet för att läsa mellan 

raderna och ett empatisk bemötande, som samtidigt skapar möjligheter att tala om 

känsloladdad information, får kvinnan att känna sig sedd och förstådd. Även om 

tillmötesgående och respekt borde vara en självklar del i mötet mellan kvinnan och vårdare är 

det särskilt viktigt i mötet med våldsutsatta, där ämnet är särskilt känsligt och ett avslöjande 

ofta är början på en förändring (ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor. 

Metod 
Metoden som använts är en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna valdes att 

genomföras för att öka kvalitetsutvecklingen genom att lyfta fram och sammanställa 

forskningsresultat avseende den mänskliga dimensionen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Kvalitativ ansats innebär en tolkning och förståelse för människans subjektiva 

upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). Enligt Polit och Beck (2012) innehåller en 

litteraturstudie data grundat på primärkällor, bestående av vetenskapliga artiklar och 

rapporter som har publicerats. Primärkälla innebär att den person som genomfört 

undersökningen även skrivit rapporten eller artikeln. Axelsson (2008) beskriver kravet på 

evidensbaserad vård som en av de grundläggande anledningarna till att studenter bör kunna 

söka, värdera samt sammanställa kunskap på ett adekvat sätt utifrån det granskade problemet. 

För den egna professionens utveckling men även för att utveckla verksamheten som 

sjuksköterskan är delaktig i är dessa kunskaper nödvändiga (ibid.).  

Urval 
Inklusionskriterier för studien var att artiklarna skulle var analyserade med kvalitativ metod 

då syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans möte. Artiklar från år 2002 och framåt 

valdes för att så aktuell forskning som möjligt eftersträvades. Artiklarna skulle också vara 

peer-reviewed, vilket innebär att experter inom området granskat artiklarna innan de 

publicerades. Artiklarna skulle även vara skrivna på engelska då det är språket som 

behärskades av författarna.  
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Datainsamling 
De databaser som har använts är CINAHL (Cumulative Index of Nursing and Allied Health), 

Medline och PubMed. Dessa databaser valdes därför att de på olika sätt behandlar disciplinen 

omvårdnad. Medline inriktar sig främst på medicin medan inriktningen på CINAHL är mer 

omvårdnadsvetenskaplig (Forsberg & Wengström, 2008;Willman et al., 2011). Databasen 

Pubmed valdes då den innehåller material från olika tidskriftsförlag och därmed inkluderar 

artiklar som ännu inte indexerats i Medline (Forsberg & Wengström, 2008).  Därmed kunde 

nyare artiklar innefattas i resultatet som annars inte kunnat inkluderas.  

 

En pilotsökning gjordes för att undersöka förekomsten av vetenskaplig litteratur som kunde 

svara till syftet (Willman et al., 2011; Axelsson, 2008). Dessutom gjordes pilotsökningen för 

att identifiera lämpliga sökord som skulle kunna leda fram till relevanta artiklar. Flertalet 

sökord prövades i början och så småningom identifierades lämpliga sökord som kunde leda 

till användbara artiklar för studien. Sökningar i Medline gjordes sedan med hjälp av MeSH-

termer och sökningar i CINAHL gjordes med hjälp utav CINAHL Headings, vilket innebär 

övergripande ämnesord i vardera databas. Sökningarna i PubMed utfördes genom att olika 

sökord kombinerades. Sökorden som användes är: Abused woman, battered women, domestic 

violence, emergency care, encounter, experience, health visitors, interaction, intimate 

partner violence, meeting, nurse, nurses, nursing, nurse attitudes, nurse beliefs, nurse-patient 

relations, nurse perceptions, partner violence, qualitative analysis, qualitative research, 

qualitative studies, spouse abuse, spousal abuse, violence, violence against women, och 

women abuse. 

 

Dessa sökord kombinerades enligt booleska sökoperatorer. Willman et al. (2011) beskriver 

att det för vetenskapliga studier inte är tillräckligt att använda enbart en sökterm. En 

kombination av olika söktermer är oftast det mest effektiva sättet. Ett sätt att kombinera olika 

söktermer är att använda sig av booleska sökoperatorer. Willman et al. (2011) beskriver 

vidare att för att kombinera olika söktermer eller sökblock används ofta OR, AND och NOT. 

Dessa booleska söktermer måste vid sökning anges med versaler. Det är skillnad mellan 

sökoperatorena och det är viktigt att forskargruppen känner till dessa skillnader. Vid 

användning av OR ökas sensitiviteten och resultatet av sökningen innehåller referenser till 

antingen båda söktermerna tillsammans eller referenser till den ena eller den andra, den 

systematiska sökningen breddas. Vid användning av AND är det ett mer avgränsat område 
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som sökningen fokuseras till. Användandet av AND innebär tillskillnad från användandet av 

OR, ett erhållande av referenser till artiklar med innehåll av båda söktermerna tillsammans. 

Vid användandet av NOT kommer sökningens resultat att enbart bestå av den ena eller den 

andra söktermen (Willman et al., 2011). I artikelsökningen användes endast OR och AND.  

 

Databassökningarna i CINAHL och Pubmed resulterade i 346 lästa titlar och 120 lästa 

abstract (Bilaga 1). Det återstod sedan femton artiklar som gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån ett protokoll (Bilaga 2) som utgår 

från Willmans protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et 

al., 2011). Artiklarna klassificerades genom att tilldelas ett poäng per delfråga som ansågs 

positivt för studien. Delfrågor som besvarades på ett sätt som ansågs negativt eller inadekvat 

för studien tilldelades inga poäng. Poängsumman räknades sedan om i procent av den möjliga 

totalsumman. Detta gav en kvalitetsgradering där artiklar med 80-100 procent ansågs vara av 

hög kvalitet, artiklar med 70-79 procent ansågs vara av medelkvalitet och artiklar med 60-69 

procent låg kvalitet (Willman et al., 2011). Endast artiklar av hög och medel kvalitet valdes 

att inkluderades i studiens resultat då övriga artiklarna inte ansågs tillföra något till studien. 

För att tillföra tyngd till granskningen av artiklarna gjordes detta enskilt av var och en av 

författarna för att sedan sammanställas och sammanfattas gemensamt av båda författarna 

(Willman et al., 2011). När dessa femton artiklar kvalitetsgranskats och läst ett flertal gånger 

valdes sex av dessa bort med anledning av att de inte var av tillräckligt hög kvalitet eller inte 

ansågs svara till syftet tillräckligt väl. Slutligen återstod nio artiklar som tillsammans skulle 

komma att utforma resultatet (Bilaga 3).  

Analys 
Syftet med dataanalysen inom kvalitativ forskning är att tolka, förklara, förstå och beskriva 

(Forsberg & Wengström, 2008). Analysmetoden som använts är manifest innehållsanalys 

med kvalitativ ansats såsom den beskrivs av Graneheim och Lundman (2004). Manifest 

innehållsanalys innebär en granskning av de uppenbara och synliga komponenterna i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Lundman och 

Graneheim (2008) som ett hjälpmedel för att granska och tolka texter.  

 

Efter att artiklarna valts ut för att inkluderas i resultatet lästes de återigen igenom enskilt av 

författarna. Det första steget i analysen innebar att författarna var för sig tog ut 

meningsenheter från de valda artiklarna som markerades med färgpennor. Meningsenheter 
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innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) att ord eller meningar relateras till varandra 

genom dess innehåll och sammanhang. Exempel på meningsenhet: 

When observing the physical injuries and emotional pain caused by IPV 

and listening to the narratives of how the violence occurred, ENs 

experience distressing emotions, which are sometimes similar to what the 

survivor is feeling 

I nästa steg av analysen lästes artiklarna igenom en gång till och meningsenheterna översattes 

till svenska samt kondenserades. Detta steg innebär enligt Graneheim och Lundman (2004) 

ett nedkortande av text trots bibehållandet av den centrala innebörden i meningen. Även detta 

steg i analysen genomfördes enskilt av författarna. Exempel på kondenserad meningsenhet: 

När sjuksköterskorna möter de fysiska skadorna och den känslomässiga 

smärtan orsakad av IPV och hör berättelserna om hur våldet ter sig 

upplever sjuksköterskan plågsamma känslor, ibland liknande de som den 

våldsutsatta kvinnan känner 

Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna vilket skedde genom att författarna var 

och en för sig skrev ut de kondenserade meningsenheterna på små papperslappar, därefter 

tilldelades varje kondenserad meningsenhet en kod. Kodningen innebär att en etikett sätts på 

innehållet i den kondenserade meningsenheten för att för att innehållet ska kunna ses ur ett 

vidare perspektiv (Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på kod: 

Sjuksköterskan känner kvinnans smärta 

Efter att kodningen genomförts gick författarna gemensamt igenom alla koder och utifrån 

dessa skapades kategorier gemensamt. Graneheim och Lundman (2004) beskriver kategorier 

som de delar av ett textmaterial som bildar ett tydligt sammanhang. De kodade textdelarna 

ska inte falla mellan olika kategorier och ska heller inte passa in i två olika kategorier (ibid.). 

Exempel på kategori: 

Påverkan på sjuksköterskan 

Efter att kategoriseringen skett bildades olika underkategorier. Exempel på underkategori: 

Emotionella reaktioner  
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Resultat 
Resultatet av sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor utmynnade i tre kategorier som i 

sin tur delades in i sju underkategorier. De olika kategorierna och underkategorierna 

presenteras i nedanstående Figur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kategorier med tillhörande underkategorier. 

Påverkan på sjuksköterskan  
Denna kategori skildrar den omfattande påverkan som sjuksköterskan känner till följd av 

mötet med de våldsutsatta kvinnorna. Mötet med de våldsutsatta kvinnorna innebär en stark 

emotionell påfrestning för sjuksköterskan som både blir överrumplad och uppgiven av 

kvinnornas berättelser och livssituationer. Relationen med kvinnorna och de 

omvårdnadsåtgärder som görs skapar både besvikelse och arbetsglädje för sjuksköterskan.  

Emotionella reaktioner 

Mötet med våldsutsatta kvinnor innebär stark känslopåverkan på sjuksköterskan (Häggblom 

& Möller, 2006; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg, 2013; Webster, Sangster 

Bouck, Wright & Dietrich, 2006). Förekomsten av våldsutsatta kvinnor och deras 

erfarenheter överrumplar sjuksköterskan som upplever att hon levt i en verklighet som varit 

skyddad från våld (Häggblom & Möller, 2006; Webster et al., 2006). Uppfattningen av en 

trygg och säker världsbild urholkas (Goldblatt, 2009) och sjuksköterskan förlorar tron på 

mänskligheten (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskan kommer till en punkt då hon 

upplever att inget längre förvånar henne. Hon upplever rädsla och skräck vid åsynen av 
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skadorna de våldsutsatta kvinnorna uppvisar och påverkas av deras berättelse om hur 

misshandeln gick till (ibid.). 

...nurses described the horror they felt when meeting with battered women 

with physical injuries, whose mails had been torn from their fingers and 

who had contusions, fractures, head injuries, or burns, had been locked in 

cellars for days, and had been nearly drowned (Häggblom & Möller, 

2006, s. 1081). 

Kvinnans avslöjande och detaljerna kring misshandeln är för sjuksköterskan smärtsamt, 

chockerande och psykiskt påfrestande att lyssna till (Häggblom & Möller, 2006; van der 

Wath et al., 2013; Webster et al., 2006). Sjuksköterskan känner de psykiska smärtorna som 

den misshandlade kvinnan upplever (van der Wath et al., 2013) och hon har svårt att 

distansera sig till kvinnans känslor och förkroppsligar hennes fysiska och psykiska lidande 

(Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013). Känslor av ångest, nedstämdhet och hjälplöshet 

(Robinson, 2010) dröjer sig kvar hos sjuksköterskan som tar de våldsutsatta kvinnornas 

upplevelser med sig hem (van der Wath et al., 2013). Mötet med de våldsutsatta kvinnorna 

genomsyrar därmed sjuksköterskans privatliv och hon upplever svårigheter med att skilja på 

sitt eget liv och de våldsutsatta kvinnornas erfarenheter (Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 

2013). Minnen av mötet med de våldsutsatta kvinnorna kvarstår i sjuksköterskans 

medvetande och intensiva och påflugna bilder från misshandeln är återkommande och 

påfrestande (van der Wath et al., 2013; Webster et al., 2006).  

Oro för kvinnan 

Efter att kvinnan berättat om sin våldsutsatta situation känner sjuksköterskan en oro över 

kvinnans säkerhet och hälsa både under och efter mötet (Robinson, 2010; van det Wath et al., 

2013). När den våldsutsatta kvinnan och sjuksköterskans möte är över lämnas sjuksköterskan 

med en rad obesvarade frågor angående kvinnans framtid (van der Wath et al., 2013). Oron 

förekommer även i sjuksköterskans privatliv vilket hon upplever som påfrestande (van det 

Wath et al., 2013).  Sjuksköterskan upplever att tankar om kvinnans välmående och 

kommande situation (Häggblom & Möller, 2006) skapar en oro som lägger sig som en sten 

över bröstet (van der Wath et al., 2013). De allra svåraste situationerna är då sjuksköterskan 

har vetskap om att kvinnans liv hotas (Häggblom & Möller, 2006). 
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Effekter av arbetsinsatsen 

Sjuksköterskan känner frustration och hjälplöshet när kvinnan inte verkar vilja följa de råd 

som hon föreslår (Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Brykczynski, 

Crane, Medina & Pedraza, 2011; Robinson, 2010) och anser att det är svårt att ta upp ämnet 

om kvinnan visar motvilja gentemot att erhålla hjälp (Brykczynski et al., 2011). 

Sjuksköterskan upplever svårigheter att bevittna när den våldsutsatta kvinnan går tillbaka till 

förövaren trots att sjuksköterskan lagt stor energi på att hjälpa henne att komma ur 

förhållandet (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 2011; Robinson, 2010). Detta leder till 

en uppgivenhet som medför att sjuksköterskan upplever det som meningslöst att engagera sig 

vid nästa möte med en våldsutsatt kvinna. (Brykczynski et al., 2011; Häggblom & Möller, 

2006).  

 

Sjuksköterskan poängterar också att det är viktigt att glädjas över små framsteg även om hon 

hoppats kunna göra större skillnad i de våldsutsatta kvinnornas situation (Webster et al., 

2006). Hon känner glädje och lättnad när hon märker att hennes insatser har gjort skillnad för 

de våldsutsatta kvinnorna (van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskan känner sig också ärad 

och stolt när de våldsutsatta kvinnorna vågar anförtro sig åt henne. Hon känner respekt för 

kvinnan som orkar leva under de svåra omständigheterna (Webster et al., 2006). 

Sjuksköterskan upplever att hon på ett eller annat sätt känner sig tillfredsställd över att 

erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta kvinnor eftersom hon känner att det hjälper dem 

(Robinson, 2010). 

Sjuksköterskans undvikande 
Denna kategori illustrerar sjuksköterskans olika tillvägagångssätt för att undvika de 

känslomässiga aspekterna som uppkommer av det tunga mötet med de våldsutsatta kvinnorna 

men visar också att sjuksköterskan är osäker på hur hon ska handskas med situationen. 

Genom att undvika att fråga om våld och fokusera på andra mer konkreta aspekter i mötet 

slipper sjuksköterskan att handskas med psykiskt påfrestande situationer och hon kan därför 

till viss del skydda sig själv. Hon undviker också frågan mer eller mindre omedvetet för att 

hon känner sig osäker i sin roll och hur hon kan stödja kvinnan om det visar sig att hon är 

våldsutsatt. Konsekvensen av sjuksköterskans undvikande leder dock till motstridiga känslor 

och ett dåligt samvete.  
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Att inte fråga 

Sjuksköterskan anser att det är viktigt att fråga kvinnor om de blir utsatta för våld (Webster et 

al., 2006), men hon är övertygad om att hon genom intuitiva känslor kan urskilja vilka av de 

kvinnor hon möter som är utsatta för våld (Häggblom & Dreyer Fredriksen, 2011; Robinson, 

2010). Trots att sjuksköterskan anser sig ha förmåga att uppfatta vilka kvinnor som utsätts för 

våld slår hon ibland bort de intuitiva känslorna och avstår från att fråga om misshandel, för 

att skydda sig själv från den känslopåverkan som svaret kan innebära (Robinson, 2010). Hon 

är rädd för svaret hon kan få eftersom hon är osäker på hur hon ska gå vidare om kvinnan 

avslöjar att hon utsätts för våld (Brykczynski et al., 2011; Robinson, 2010; Webster et al., 

2006). Sjuksköterskan undviker också att fråga eftersom hon känner att det är inte finns tid 

för att kunna bidra med emotionellt stöd om det skulle visa sig att kvinnan är våldsutsatt 

(Beynon et al., 2012; Robinson, 2010).  

Fokusering på det fysiska 

Den känslomässiga påfrestningen som mötet med våldsutsatta kvinnor innebär medför att 

sjuksköterskan känner sig tvingad att undvika sympatiska känslor vilket bidrar till en 

fokusering på de fysiska delarna av vården (Goldblatt, 2009; Hughes, 2010). Sjuksköterskan 

rättfärdigar sitt selektiva val av arbetsuppgifter genom tankar om att det inte är hennes 

uppgift att agera psykolog (Goldblatt, 2009). Detta tankemönster och sätt att förhålla sig 

bidrar till att sjuksköterskan känner sig bedrövad över sitt sätt att handla eftersom hon anser 

att hon borde kunna hantera den psykiska aspekten av våldet som kvinnorna utsätts för 

(Robinson, 2010). När sjuksköterskan avskärmar sig känslomässigt från de våldsutsatta 

kvinnorna upplever hon sitt handlande som omoraliskt och oprofessionellt (Goldblatt, 2009; 

van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskan är medveten om att en holistisk framtoning är 

avgörande för att vården ska vara god kvalité men hon känner sig oförmögen att kunna göra 

det (Brykczynski et al., 2011). 

Sjuksköterskans arbetssituation 
I analysen framkom att olika omständigheter i sjuksköterskans arbetssituation påverkar henne 

i mötet med de våldsutsatta kvinnorna samt vilken effekt dessa har på hennes yrkesutövning. 

Kategorin presenterar sjuksköterskans uppfattningar om det ansvar och de krav som ställs på 

henne i sitt yrkesutövande. Kraven hon känner kommer från henne själv och andra. Vidare 

beskrivs de svårigheter som yttre faktorer medför för sjuksköterskan samt de känslor hon får 

av dessa då hon inte känner sig tillräcklig inför de våldsutsatta kvinnorna.  
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Krav och ansvar 

Sjuksköterskan upplever att hon har krav på sig i sin yrkesroll att kunna hantera och befatta 

sig med att möta våldsutsatta kvinnor (Brykczynski et al. 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom 

& Dreyer Fredriksen, 2011). Sjuksköterskan upplever också att hon inte har något val utan är 

tvingad att möta våldsutsatta kvinnor hur svårt och påfrestande mötet än kan kännas (van der 

Wath et al., 2013). Sjuksköterskan anser också att hennes yrkeskategori har en nyckelroll i 

vården av de våldsutsatta kvinnorna och att hennes bemötande kan vara livsavgörande för 

kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006). Hon anser även att 

engagemang i de våldsatta kvinnorna är ett grundläggande krav hon har på sig själv 

(Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskan är medveten om vikten av att skapa en atmosfär 

där de våldsutsatta kvinnorna ges möjlighet att berätta om samt tala om misshandel utan att 

känna att de klandras (Brykczynski et al. 2011; Hughes, 2010; Häggblom & Dreyer 

Fredriksen, 2011). Sjuksköterskan anser dock att det är ett orimligt krav att en sjuksköterska 

ska klara allt själv, det måste vara acceptabelt med bakslag eftersom alla kvinnor inte kan bli 

hjälpta (Brykczynski et al., 2011; Webster et al., 2006).  

Hinder i arbetsklimatet 

Sjuksköterskan anser att hon inte fått tillräcklig utbildning angående hur hon ska förhålla sig 

till de våldsutsatta kvinnorna och hur hon ska vårda dem på ett bra sätt (Beynon et al., 2012; 

Hughes, 2010; Robinson, 2010; Webster et al., 2006). Sjuksköterskan berättar också att hon 

inte fått någon information ifrån sin arbetsledning om hur hon borde möta en våldsutsatt 

kvinna. Hon känner att det är något som hon förväntas kunna hantera på eget bevåg (Beynon 

et al., 2012). Sjuksköterskan känner sig därför utlämnad i mötet med våldsutsatta kvinnor och 

bristen på riktlinjer tvingar henne att agera på eget initiativ och fatta avgörande beslut trots att 

hon inte upplever sig ha tillräcklig kompetens inom området (Hughes, 2010). Sjuksköterskan 

känner ilska och frustration när hennes kollegor ignorerar de våldsutsatta kvinnornas 

upplevelser. Avsaknaden av stöd från ledningen framkallar stress, vilket hindrar henne att 

känna sig trygg och säker i sin vård av de våldsutsatta kvinnorna (Häggblom & Möller, 

2006). Bristen på utbildning och frånvaron av befintliga resurser tillsammans med det 

undermåliga stödet från arbetsledningen och kollegor medför att sjuksköterskan upplever 

otillräcklig kunskap och kompetens om hur hon ska kunna möta de våldsutsatta kvinnorna på 

ett tillfredsställande och adekvat sätt (Beynon et al., 2012).  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och oförberedd på mötet med 

våldsutsatta kvinnor och anser sig inte ha fått tillräcklig utbildning angående hur hon ska 

agera och förhålla sig till de våldsutsatta kvinnorna. Liknande resultat har även påvisats i 

andra studier (Du Plat-Jones, 2006; Reisenhofer & Cameron, 2007; Widding Hedin, 2002), 

som visar att sjuksköterskor inte anser sig ha adekvat utbildning och kunskap för att ta hand 

om de våldsutsatta kvinnorna. Resultatet i denna studie visar också att sjuksköterskan saknar 

stöd från sin arbetsledning och känner sig därmed utlämnad med tanke på att hon förväntas 

kunna fatta rätt beslut angående de våldsutsatta kvinnornas situation helt själv. I flera 

situationer upplevde hon att hon kunnat hantera situationen på ett bättre sätt om det funnits 

tydliga riktlinjer. Även i Armstrongs-Stassen och Camerons (2005) studie framkommer det  

att sjuksköterskan känner sig utlämnad på grund av bristen på stöd från ledningen och hon 

upplever sig inte ha någon att ventilera svåra arbetssituationer med. Detta illustreras också i 

Felblinger och Gates (2008) studie som visar att det inte finns rutiner eller handlingsplaner 

från ledningen som underlättar sjuksköterskans svårigheter att hantera avslöjandet om våld 

från kvinnorna. Nathan och Rais (2010) fann dock motsatta resultat där sjuksköterskorna 

känner sig väl utrustade att kunna fråga om och upptäcka våld hos kvinnor. Resultatet i denna 

studie visar ännu en svårighet i vården av de våldsutsatta kvinnorna då sjuksköterskan 

upplever splittrade åsikter hos sig själv och kollegorna om vad sjuksköterskan borde göra 

samt hur hon ska göra. Stöd från ledningen, utbildning och tydliga riktlinjer för vården av 

våldsutsatta kvinnor skulle kunna hjälpa sjuksköterskor att bättre klara av sina arbetsuppgifter 

och även förbättra vården. Att fokusera på dessa aspekter i förbättringsarbete skulle även 

kunna främja sjuksköterskans välmående. 

 

Det framkommer olika anledningar i resultatet till varför sjuksköterskan undviker att ta upp 

ämnet våld med kvinnor. En anledning var att sjuksköterskorna var ovilliga att fråga om våld 

eftersom de inte visste hur de skulle agera om det visade sig att kvinnan var våldsutsatt. Detta 

framkommer även i en studie gjord av Du Plat-Jones (2006) och Widding Hedin (2002) som 

menar att sjuksköterskorna inte vet hur de ska möta kvinnornas behov om de avslöjar att de är 

utsatta för misshandel och våld. Sjuksköterskorna i dessa studier var omedvetna om vad de 

fanns för möjligheter till hjälp för de våldsutsatta kvinnorna (ibid.). Resultatet påvisade även 
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att sjuksköterskan ibland vet hur hon ska göra men anser inte att det är hennes uppgift att 

agera psykolog. Liknande resultat framförs också av Yeung, Chowdhury, Malpass och Feder 

(2012) som antyder att sjuksköterskan inte anser sig behöva veta hur hon ska hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna eftersom det inte tillhör hennes arbetsuppgifter.  

 

Trots att många sjuksköterskor upplever att de inte besitter tillräckligt med kunskap och 

kompetens för att möta de våldsutsatta kvinnorna visar resultatet att sjuksköterskan anser sig 

ha en nyckelroll i vården av de våldsutsatta kvinnorna vilket även Reisenhofer och Cameron 

(2007) påpekar i sin studie. Yeung et al. (2012) menar att sjuksköterskan har en närmare 

relation till patienterna än vad till exempel läkare har och därmed är sjuksköterskans roll av 

stor vikt när det kommer till de våldsutsatta kvinnornas problematik. Även sjuksköterskorna i 

Nathan och Rais (2010) studie menar att det är en viktig del i sjuksköterskans jobb att kunna 

möta och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Resultatet i denna studie visar också att sjuksköterskan 

fick dåligt samvete eftersom hon kände att hon inte erbjöd det bemötande och den vård som 

sjuksköterskan önskade till de våldsutsatta kvinnorna. Glasberg, Eriksson och Norberg (2008) 

styrker detta genom att i sin studie också komma fram till att sjuksköterskan får dåligt 

samvete när hon inte kan tillhandhålla en lämplig vård trots att hon anser att det är hennes 

plikt. I Josefsson Åling Östins (2011) studie framkommer det att sjuksköterskan anser att det 

är av vikt att kunna utföra sitt arbete utan att behöva känna dåligt samvete. Glasberg et al. 

(2008) fastslår att dåligt samvete kan medföra att sjuksköterskan riskerar att bli utbränd.  I 

denna studie verkar sjuksköterskan ha en nyckelroll i mötet med våldsutsatta kvinnor men 

lider av dåligt samvete när verklighet och egna ambitioner krockar. Ett sätt att förebygga 

uppkomsten av dåligt samvete hos sjuksköterskor skulle därför kunna vara att tydligare 

fastslå omfattningen av sjuksköterskans ansvarsområde. Det skulle förmodligen även 

underlätta sjuksköterskans känslotyngd om möjligheter till stödjande samtal och diskussion 

kring svåra arbetssituationer var en återkommande del av sjuksköterskans arbete. 

Implementering av sådana stödinsatser till sjuksköterskan borde prioriteras med tanke på att 

risken för utbrändhet bör minimeras.  

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskan påverkades känslomässigt av mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskorna försökte till viss del avskärma sig från kvinnan och på 

så vis undvika känslopåverkan. Detta framkommer även i en studie gjord av Chou, Hecker 

och Martin (2012) som poängterar att sjuksköterskans arbete innebär ett stort känslomässigt 

samspel med patienter. När sjuksköterskan utsätts för negativa känslor till följd av mötet med 
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patienter medför det att hon tvingas undertrycka sina egna känslor för att kunna utföra det 

arbete som krävs av hennes yrkesroll (ibid.). Det framkom i denna studie att mötet med 

våldsutsatta kvinnor även påverkade sjuksköterskans privatliv eftersom sjuksköterskan hade 

svårt att släppa tankarna från mötet. I Evansons (2006) studie betonar sjuksköterskorna vikten 

av att kunna dra tydliga gränser mellan yrkeslivet och privatlivet. Det är grundläggande att 

känna medlidande och skapa en nära relation med de våldsutsatta kvinnorna men samtidigt 

upprätthålla ett professionellt avstånd för att undvika att bli indragen i problematiken (ibid.). 

Detta betonas även av Tower, Rowe och Wallis (2012) som också påvisar att 

sjuksköterskorna anser att det är bättre att hålla en känslomässig distans och inte bli för 

involverade i de våldsutsatta kvinnornas situation. Vikten av att kunna hålla distans till sitt 

arbete tas även upp av Hallin och Danielsson (2007) som menar att sjuksköterskor som 

upplever frustration och stress i sitt arbete riskerar att bli utbrända och många sjuksköterskor 

väljer därför att lämna vården. Även här tydliggörs vikten av att förbättra och underlätta 

sjuksköterskans arbetssituation genom att exempelvis bidra med stödinsatser. 

Sjuksköterskans känsla av välbefinnande och tillfredställelse bör förbättras i arbetslivet vilket 

dessutom kan tänkas bidra till ett bättre möte med den våldsutsatta kvinnan. 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie har gjorts för att utröna sjuksköterskans perspektiv av mötet med 

våldsutsatta kvinnor. I artiklarna förekommer olika uttryck för våldsutsatta kvinnor såsom 

intimate partner violence, domestic violence och battered women. Författarna uppfattade trots 

de olika uttrycken att de alla syftade till våldsutsatta kvinnor. 

 

Databassökningar gjordes i CINAHL, Medline och Pubmed men då alla sökningar blivit för 

omfattande att redovisa valde därför författarna att endast redovisa databassökningarna i 

CINAHL och Pubmed då det kändes överflödigt att redovisa sökningar i Medline som varit 

fruktlösa eller endast resulterat i artiklar som redan hittats. 

 

Willman et al. (2011) påtalar att de olika databaserna är uppbyggda på olika sätt och att 

utveckla sökstrategier för varje individuell databas är en tidskrävande process. Vidare 

beskrivs att beslut måste fattas hur studier kan hittas som bäst besvarar frågeställningen, 

under de givna förutsättningarna (ibid.). En ännu mer omfattande och tidskrävande sökning 

även i andra databaser hade eventuellt kunnat generera fler artiklar som ytterligare stärkt 

resultatet av studien men då författarna ansåg sig tvingade att begränsa sig på grund av den 
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snäva tidsramen kunde inte mer tid användas då detta inkräktat på möjligheten till studiens 

färdigställande.  

 

Artiklarna som lästs är skrivna på akademisk engelska och då författarnas kunskaper i 

engelska endast sträcker sig från grundskolan till gymnasienivå kan feltolkningar ha gjorts. 

Engelska uppslagsböcker och lexikon har dock använts när oklarheter har framkommit samt 

att författarna kontinuerligt under arbetet med litteratursökning, granskning och analys, har 

diskuterat artiklarnas innehåll för att erhålla den bästa förståelsen för deras innehåll. Trots 

detta kan missuppfattningar av texten och feltolkningar gjorts vilket kan anses negativt för 

studien.  

 

Artiklarna granskades efter ett modifierat granskningsprotokoll (Bilaga 2), av Willmans 

protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 2011). De 

punkter i Willmans protokoll som togs bort var frågorna om "datamättnad", "analysmättnad" 

och "huruvida studiens resultat redovisades i förhållande till teoretisk referensram". Dessa 

frågeställningar exkluderades från granskningsprotokollet då de inte ansågs vara relevanta för 

studien. Om Willmans granskningsprotokoll använts utan dessa modifieringar hade det 

antagligen resulterat i att flera av artiklarna erhållit onödigt låg kvalitetsgrad och därmed varit 

tveksamma till att inkluderas i studien trots att deras resultat och metod i övrigt höll god 

kvalitet. Dessutom ändrades frågan angående "patientkarakteristika" till 

deltagarkarakteristika för att få svar på frågor om antalet sjuksköterskor som deltog i studien, 

sjuksköterskornas ålder och yrkeserfarenhet samt kön på de deltagande sjuksköterskorna. 

Författarna läste, granskade och kvalitetsbedömde alla artiklarna enskilt enligt 

granskningsprotokollet (Bilaga 2), för att på så sätt minimera subjektiviteten och tillföra 

tyngd till granskningen (Willman et al., 2011). Därefter diskuterades författarnas 

uppfattningar om artiklarna och beslut fattades angående de artiklar som skulle inkluderas i 

analysen. Detta kan anses vara positivt för studien då författarna inledningsvis inte påverkats 

av varandras uppfattningar utan endast grundat granskningen på subjektiva synsätt. Trots den 

enskilda granskningen stämde författarnas granskningsresultat väl överens och inga större 

skillnader identifierades.  

 

Även då artiklarna fick tillräckligt hög kvalitetsgrad föreligger flera aspekter som kan ha 

påverkat studiens resultat. I tre av artiklarna inkluderades både manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor, i två av artiklarna framgick det inte av vilket kön de deltagande 
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sjuksköterskorna var och i fyra av artiklarna var alla deltagande sjuksköterskorna kvinnor. 

Detta kan ha påverkat resultatet då mötet med våldsutsatta kvinnor kan se olika ut beroende 

på om sjuksköterskorna är manliga eller kvinnliga. Då det inte ingick i syftet att utröna 

huruvida skillnader förekom i manliga sjuksköterskors och kvinnliga sjuksköterskors möte 

med våldsutsatta kvinnor valdes ändå studierna att inkluderas i resultatet. På grund av detta 

har författarna valt att benämna sjuksköterskan med hon då det inte alltid gick att utröna 

könet på den deltagande sjuksköterskan.    

 

Av de nio artiklarna som ingick i studien var det ingen som gjorts i Sverige. Detta kan ses 

som negativt för studiens tillförlitlighet och användningsområde inom den svenska hälso- och 

sjukvården. Det kan antas att resultatet hade varit mer användbart om en empirisk studie 

genomförts då resultatet hade speglat svenska förhållanden och kultur, men då hänsyn togs 

till den snäva tidsramen och författarnas brist på erfarenhet ansågs detta inte vara något 

alternativ.  

 

Oavsett den hälso- och sjukvård som bedrivs i olika länder samt den allmänna kulturella 

uppfattningen avseende våld mot kvinnor så var syftet att belysa enskilda sjuksköterskors 

upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor. Dessa sjuksköterskors värderingar och synsätt 

ansågs alltjämt subjektiva och är därför av intresse för studien oavsett vilket land de arbetar 

och lever i.  Därför har ingen avgränsning gjorts geografiskt då författarna ansåg att detta inte 

var av betydelse för studien.  

 

I de olika artiklarna ingick också sjuksköterskor vars arbetsområde skilde sig åt. En del 

sjuksköterskor arbetade på akutmottagningar, en del arbetade på allmänavdelningar och en 

del av sjuksköterskorna arbetade med hemsjukvård. Det faktum att sjuksköterskorna inte 

arbetade inom samma delar av hälso- och sjukvården kan ha påverkat resultatet av studien.  

Det kan antas att sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor skiljer sig med tanke på att 

när sjuksköterskorna möter våldsutsatta kvinnor i deras hem, sker detta nödvändigtvis inte på 

den våldsutsatta kvinnans initiativ. Däremot möter sjuksköterskorna på t.ex. 

akutmottagningar de våldsutsatta kvinnorna eftersom kvinnorna har valt att söka vård.  

 

Graneheim och Lundman (2004) påpekar att en text alltid innefattar olika innebörder. Trots 

att en tolkning inte bör göras vid manifest innehållsanalys är det omöjligt att undvika att 

författarnas perspektiv färgar hur texten uppfattas och används (ibid.). Författarna anser 
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därför att det innebär en styrka för studien att de tre första stegen i analysen, identifiera 

meningsenheter, kondensera meningsenheter samt koda de kondenserade meningsenheterna, 

gjordes enskilt av författarna. Således har ingen påverkan skett sinsemellan författarna och 

därmed har en allför snäv tolkning kunnat undvikas.  

Slutsats 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskan upplever det svårt att hantera sina emotionella 

reaktioner i mötet med våldsutsatta kvinnor vilket i sin tur lett till ett undvikande av 

hanteringen av kvinnornas situation. Resultatet visar inte bara emotionella svårigheter i mötet 

utan även praktiska. Det framgår i studiens resultat att sjuksköterskan känner ansvar och krav 

på att kunna hantera mötet med våldsutsatta kvinnorna på bästa möjliga sätt. Samtidigt har 

sjuksköterskan svårigheter med att fastställa hur hon bör agera.  

 

En möjlighet till förbättring är att ledningen inför rutiner och tydligare riktlinjer om vad 

sjuksköterskan har för möjligheter att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor. 

Det som också föreslås är att ledningen tar större ansvar angående möjligheter till att ge 

emotionellt stöd till sjuksköterskan genom att bidra med t.ex. samtalsgrupper. Vidare 

forskning om hur sjuksköterskan upplever mötet med våldsutsatta kvinnor kan vara av vikt då 

tidigare studier påvisat att den våldsutsatta kvinnan anser sig bemötas på ett negligerande sätt 

av sjuksköterskan. Vidare forskning kan också identifiera fler orsaker till varför 

sjuksköterskan undviker att hantera mötet.  

Självständighet  

Samarbetet mellan författarna har under arbetets gång föreflutit väl. Sofie hade 

huvudansvaret över artikelöversikten samt referenslistan och Fanny ansvarade främst över 

bilagorna över databassökningarna samt utformandet av Figur 1 som sammanställde 

resultatets kategorier och underkategorier. Övriga delar i studien har varit en gemensam 

arbetsinsats där delar av analysen genomfördes enskilt.  Arbetet lästes slutligen igenom 

enskilt upprepade gånger som därefter korrigerades tillsammans.  
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Bilaga 1 Databassökningar 1 (2) 
Sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

1. Battered women 1364    

2. Nurse-Patient relations 4303    

1 AND 2 4 2013-04-04 3 2 

3. Intimate Partner Violence 2716    

2 AND 3 9 2013-04-04 8 2 

4. Qualitative studies OR 

Qualitative research 

39725    

5. Domestic violence OR intimate 

partner violence OR violence 

against women 

4383    

6. Health visitors OR nurses OR 

nurse 

36988    

4 AND 5 AND 6 34 2013-04-04 18 5 

7. Spouse abuse OR abused 

women 

52    

8. Practical nurses OR nurse OR 

nurses 

36948    

9. Experience OR attitude 51438    

7 AND 8 AND 9 0 2013-04-08   

10. Nurse patient 4776    

7 AND 10 0 2013-04-08   

11. Health nursing 6449    

12. Intimate partner violence 2716    

11 AND 12 22 2013-04-08 17 1 

Samtliga sökningar har begränsats med peer review, research article samt en begränsning från 

år 2002 
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Bilaga 1 Databassökningar 2 (2) 
Sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa 

abstrakt 

Antal valda 

artiklar 

1. Nurses OR nurse 77374    

2. Experience 188091    

3. Women abuse 11592    

1 AND 2 AND 3 64 2013-04-09 22 1 

4. Domestic violence 11848    

1 AND 2 AND 4 86 2013-04-09 17 1 

5. Abused woman  1980    

6. Meeting 24629    

1 AND 5 AND 6 1 2013-04-09 1  

7. Spousal abuse 3029    

1 AND 6 AND 7 3 2013-04-09 2  

8. Partner violence OR battered 

woman 

4143    

1 AND 2 AND 8 AND 6 7 2013-04-10 4  

9. Violence against women 1594    

1 AND 2 AND 9 6 2013-04-10 4  

10. Health visitors 13792    

11. Battered women 1418    

2 AND 10 AND 11 4 2013-04-10 3  

12. Qualitative analysis 33097    

1 AND 8 AND 12 69 2013-04-10 13 2 

13. Partner violence     

1 AND 2 AND 13 37 2013-04-10 8 1 

Samtliga sökningar har begränsats med Journal Article, abstract available samt en 

begränsning från år 2002. 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod modifierat utifrån 
Willmans et al. (2011) exempel på protokoll.  
 
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja Nej Vet ej 
Deltagarkarakteristika  

Antal.................................................... 
Ålder.................................................... 
Man/Kvinna........................................ 
 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
Urval 
- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej 
Metod för                                                                                             
- urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej 
- datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
- Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................... 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 
                                        Bra        Medel    Dålig 

 
 

Kommentar.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
............................ 
Granskare 
(sign)....................................................................................................................................... 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1 (3)  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Beynon, C. E., 
Gutmanis, I. A., 
Tutty, L. M., 
Wathen, C. N. & 
MacMillan, H. L.  
2012  
Canada 

Why physicians and 
nurses ask (or don´t) about 
partner violence: a 
qualitative analysis 

Två öppna frågor 
mejlades ut till 
deltagarna tillsammans 
med ett frågeformulär. 
Skrivna svar på de öppna 
frågorna analyserades 
kvalitativt i denna studie.   

1000 slumpmässigt utvalda sjuksköterskor. 
Av de 1000 sjuksköterskorna var det 527 
som svarade på de två sista öppna frågorna. 
Av de 527 sjuksköterskorna var 97,2 % 
(512) kvinnor.  

Hög 

Brykczynski, K.A., 
Crane, P., Medina, 
C.K. & Pedraza, D. 
2009  
USA 

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

Kvalitativ studie med 
tolkande fenomenologisk 
ansats. Intervjuer med 
fokus på detaljer om det 
kliniska mötet med 
kvinnor som upplevt våld 
i nära relationer. 

Tio sjuksköterskor rekryterades genom 
kontakter från arbetet och genom att 
deltagarna föreslog andra potentiella 
deltagare för att erhålla ett stickprovsurval 
av sjuksköterskor med erfarenhet av arbetet 
med våld i nära relationer. Alla 
sjuksköterskorna hade mer än tio års klinisk 
erfarenhet. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2 (3) 
Goldblatt, H.  
2009  
Israel 

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

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Djupgående intervjuer 
som varade i cirka 60 
minuter. Fjorton 
sjuksköterskestudenter 
utförde intervjuerna 
under nära handledning 
av författaren av studien.   

Tjugotvå kvinnliga sjuksköterskor deltog i 
studien. Arbetslivserfarenheten varierade 
mellan 1 år till 25 år. 

Hög 

Hughes, J.  
2010  
Canada 

Putting the pieces 
together: How public 
health nurses in rural and 
remote canadian 
communites respond to 
intimate partner violence 

Kvalitativ pilot studie 
med semistrukturerade 
djupgående intervjuer. 
Intervjuerna varade i 45 
till 60 minuter. 

Sex allmänsjuksköterskor. Hög 

Häggblom, A. & 
Dreyer Fredriksen, 
S-T.  
2011  
Finland 

Often it becomes quiet: 
Nurses´ meeting with 
abused women 

Fenomenologisk- 
hermeneutisk metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer som pågick 
under 60 till 90 minuter.  

Tio kvinnliga sjuksköterskor med erfarenhet 
av att arbeta med våldsutsatta kvinnor. 
Sjuksköterskornas genomsnittliga 
arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård 
var 24 år. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 3 (3)  

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

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

Kvalitativ metod baserad 
på grounded theory. 
Kvalitativa intervjuer 
som pågick under 30 till 
90 minuter. 

Tio kvinnliga sjuksköterskor som arbetade i 
en statlig sjukvårdsorganisation. 
Sjuksköterskornas arbetserfarenhet inom 
sjukvården var mellan 13-33 år. 

Hög 

Robinson, R.  
2010  
USA 

Myths and stereotypes: 
How registred nurses 
screen for intimate partner 
violence 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer bestående av 
öppna frågor.  

Åtta kvinnor och fem män, sammanlagt 
tretton sjuksköterskor arbetande på 
akutmottagning. 

Medel 

Van der Wath, A., 
van Wyk, N. & 
Janse van 
Rensburger, E.  
2013  
Sydafrika 

Emergency 
nurses´experiences of 
caring for survivors of 
intimate partner violence  

En deskriptiv studie med 
fenomenologisk ansats. 
Ostrukturerade 
fenomenologiska 
intervjuer med initialt 
öppna frågor som varade 
mellan 45 till 70 minuter.  

Nio kvinnor och två män, totalt elva 
sjuksköterskor som arbetade på två olika 
akutmottagningar.  

Hög 

Webster, F., 
Sangster Bouck, 
M., Wright, B. L. 
& Dietrich  
2006  
Canada 

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

Kvalitativ studie baserad 
på grounded theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer med mestadels 
öppna frågor som varade 
ca 90 minuter. 

Elva kvinnliga sjuksköterskor deltog i 
studien. Sjuksköterskornas arbetserfarenhet 
inom hälso- och sjukvården varierade mellan 
mindre än 5 år till över 20 års erfarenhet. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori 

When observing the physical injuries and 
emotional pain caused by IPV and listening to the 
narratives of how the violence occurred, ENs 
experience distressing emotions, which are 
sometimes similar to what the survivor is feeling 

När sjuksköterskorna möter de fysiska skadorna och 
den känslomässiga smärtan orsakad av IPV och hör 
berättelserna om hur våldet ter sig upplever 
sjuksköterskan plågsamma känslor, ibland liknande 
de som den våldsutsatta kvinnan känner 

Sjuksköterskan känner 
kvinnans smärta 

Emotionella 
reaktioner 

 
 
 
 
Påverkan på 
sjuksköterskan The concern does not end there, as survivors stay 

in the unit is short-lived, leaving ENs with 
endless unanswered questions... 

Oron avtar inte trots att kvinnan lämnat avdelningen, 
sjuksköterskan lämnas med oändligt många 
obesvarade frågor 

Kvarstående oro Oro för kvinnan 

...the realization that a survivor has been helped 
brings relief and help ENs to cope with the 
emotional impact 

Förståelsen att en kvinna blivit hjälpt leder till 
känslor av lättnad och hjälper sjuksköterskan att leva 
med den känslomässiga påverkan 

Att förstå att ens 
insatser varit av 
betydelse 

Effekter av 
arbetsinsatsen 

"We are scared of the answers that we may get 
and then where do you go from there?" 

Rädsla över svaret och osäkerhet över vidare 
åtgärder 

Sjuksköterskan är rädd 
att fråga 

Att inte fråga  
Sjuksköterskans 
undvikande ...nurse concludes that she would rather relinquish 

emotional or caring aspects of her profession, and 
focus on the physical aspects of nursing. 

Sjuksköterskan avträder hellre från den vårdande 
delen av hennes yrke och fokuserar på de fysiska 
aspekterna av vårdandet 

Vårdar hellre med 
fysisk fokus 

Fokusering på 
det fysiska 

It is important for APNs to realize that competent 
care of women experiencing IPV can be 
lifesaving 

Det är viktigt att sjuksköterskan inser att ett 
kompetent bemötande och vård av kvinnor som 
utsätts för IPV kan vara livsavgörande 

Ett förtroendeingivande 
möte 

Krav och ansvar  
 
Sjuksköterskans 
arbetssituation The respondents reported that the encouragement 

and support needed from the health authorities 
was clearly deficient  

Feedback och stöttning från ledningen är nästan 
obefintlig 

Inget stöd från 
ledningen 

Hinder i 
arbetslivet 
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