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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett stort hälsoproblem i världen och en 
kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Ungefär en av tre kvinnor i världen har någon 
gång upplevt våld och ett stort mörkertal förmodas finnas. Våld i nära relationer kan ta sig 
många olika uttryck och ha en djup inverkan på den drabbade kvinnans fysiska och psykiska 
hälsa. Vanligtvis äger våldet rum inom hemmets väggar och därmed uppmärksammas det 
mer sällan av utomstående. Våldet drabbar kvinnor av olika nationaliteter i alla 
samhällsklasser, i alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Som 
sjuksköterska kan det därför vara troligt att komma i kontakt med kvinnor som utsatts för 
våld i nära relationer.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor 
som utsatts för våld i nära relationer.  
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats där sju vetenskapliga artiklar analyserades 
med Graneheim och Lundmans beskrivning av innehållsanalys. 
Resultat: Analysen av artiklarna resulterade i fyra kategorier. Kategorierna var Att inte vilja 
ställa frågan, Att inte ha förutsättningar, Att bli känslomässigt engagerad och påverkad och 
Att vara betydelsefull i mötet.  
Slutsats: I studien framkom det att sjuksköterskor kunde uppleva en mängd olika 
erfarenheter i mötet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskornas bemötande kan vara 
avgörande för om våldsutsatta kvinnor känner sig trygga och vågar anförtro sig till hälso- och 
sjukvården. Det framkom dock att sjuksköterskorna upplevde hinder då de möter våldsutsatta 
kvinnor. Avsaknad av riktlinjer, brist på utbildning samt ont om tid och plats var faktorer som 
påverkade sjuksköterskorna till att utföra en god och personcentrerad vård. Ytterligare 
utbildning inom området hade kunnat medföra att sjuksköterskor blir mer bekväma i 
hanterandet vilket kan resultera i att fler kvinnor anmäler våldet och mörkertalet minskar.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, litteraturstudie, personcentrerad vård, sjuksköterska, våld i nära 

relationer, våldsutsatta kvinnor.
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Inledning 

Våld mot kvinnor är ett stort hälsoproblem i världen och en kränkning mot kvinnors 

mänskliga rättigheter. Det är vanligast att kvinnor utsätts för våld i nära relationer, och den 

som utövar våldet är oftast en manlig partner eller före detta partner. Ungefär en av tre 

kvinnor i världen har någon gång upplevt antingen fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld i 

en parrelation, och ett stort mörkertal förmodas finnas. Våldet kan resultera i höga sociala och 

ekonomiska kostnader för samhället och kan leda till allvarliga negativa korta och långsiktiga 

hälsoproblem för kvinnorna (World Health Organization [WHO], 2013). Enligt 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2007) dör cirka 17 kvinnor i Sverige varje år till följd av 

våld i en nära relation. En studie av Stenson, Saarinen, Heimer och Sidenvall (2001) visar att 

hälso- och sjukvården har ansvar och möjlighet att upptäcka och hjälpa kvinnor som är eller 

har varit utsatta för våld, då dessa kvinnor ofta kan söka vård för diffusa fysiska och psykiska 

symtom, som grundar sig i våld och hot (Stenson et al., 2001). Som sjuksköterska är det 

troligt att komma i kontakt med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer (Wong & 

Mellor, 2014) och enligt Reisenhofer och Seibold (2007) har sjuksköterskor därför en särskilt 

viktig roll i att identifiera och stödja den utsatta kvinnan.  

 

En studie av Wendt och Enander (2013) visar att många kvinnor med erfarenheter av våld i 

nära relationer varit missnöjda med mötet när de besökt hälso- och sjukvården. Som 

våldsutsatt kan självkänslan ofta vara i botten och då kan ett bra möte mellan kvinnan och 

sjuksköterska vara betydelsefull. Att möta våldsutsatta kvinnor är dock en komplex uppgift 

(Wendt & Enander, 2013). En studie av Yeung, Chowdhury, Malpass och Feder (2012) visar 

att det finns barriärer såsom tidsbrist, dålig interaktion med patienten och bristande 

erfarenheter bland hälso- och sjukvårdpersonal som på olika sätt kan hindra utredningar av 

våldsutsatthet bland kvinnor. Vidare menar Socialstyrelsen (2015) att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte har tillräcklig kunskap och beredskap för att kunna hantera 

identifikation, stöd och bemötande av våldsutsatta kvinnor. Detta kan vara en anledning till 

att frågor om våld ofta uteblir inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2015). Det finns 

begränsat med forskning som fokuserar på sjuksköterskors roll i mötet med kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. Det är dock av vikt att sammanställa den forskning som finns 

för att kunna skapa ett kunskapsunderlag och identifiera behov av vidare forskning.  
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Bakgrund 

Fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor 

Ordet våld kan ha många olika uttryck och kan därför skapa många olika tolkningar. Ordet 

våld ger ofta associationer till knytnävar, sparkar, blåmärken och blod. Detta kan göra att 

psykiskt och sexuellt våld kan falla bort. Psykiskt våld kan innefatta mental nedtryckning, 

verbala kränkningar, isolering, kontroll, hot, skambeläggande och förnedring. Fysiskt våld 

kan innebära att slå, ta strypgrepp, knuffas, dra i håret, nypas, skaka, hålla fast eller släpa och 

sparka. Sexuellt våld innebär att kvinnan tvingas utföra eller genomlida sexuella aktiviteter 

som hon inte vill ta del av (Grände, Lundberg & Eriksson, 2014).  

 

Våld mot kvinnor definieras av United Nations (1993) som:  

Violence against women means any act of gender-based violence that 

results in, or is likely to result in, physical, sexual or psychological harm 

or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private 

life. (United Nations, 1993, s. 1).  

I hela världen förekommer våld mot kvinnor och det utgör ett av de största hoten mot 

kvinnors liv och hälsa. Våldet drabbar kvinnor av olika nationaliteter i alla samhällsklasser, i 

alla åldrar, oavsett etnisk, kulturell eller religiös tillhörighet. Våldet mot kvinnor kan leda till 

allvarliga kränkningar som kan begränsa kvinnors grundläggande mänskliga rättigheter 

(WHO, 2013).   

Våld mot kvinnor i Sverige 

46 procent av Sveriges kvinnor har vid något tillfälle varit utsatt för fysiskt, psykiskt och/eller 

sexuellt våld, av en man. Var fjärde kvinna, har upplevt fysiskt våld från någon man, var 

tredje kvinna har åtminstone en gång utsatts för sexuellt våld och nästan var femte kvinna, 

har erfarenheter av att bli hotad av en man någon gång i sitt liv (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Misshandel inomhus av bekant är den vanligaste 

anmälda brottstypen mot kvinnor i Sverige (Brå, 2014). 27 100 misshandelsbrott anmäldes 

mot kvinnor under 2013, varav 17 000 brott gällde misshandel inomhus av en person som 

kvinnan var bekant med. Vilket i genomsnitt innebär cirka 47 anmälningar per dag. 

Mörkertalet bedöms vara mycket stort, men polisanmälda brott kan ge en fingervisning om 
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antalet kvinnor som utsätts för mäns våld. Uppskattningsvis är det endast 20–25 procent av 

kvinnorna som utsatts för våld i nära relationer som gör en polisanmälan. Mellan år 2000 och 

år 2014 dödades över 200 kvinnor av en närstående man och under 2013 dödades så många 

som 26 kvinnor av våldets konsekvenser (Brå, 2014). 

Våldets orsaker, karaktärer och konsekvenser 

Det våld som vanligen drabbar kvinnor är ofta sexualiserat och könsrelaterat, kvinnor utsätts 

just eftersom de är kvinnor. Våldet mot kvinnor i nära relationer tenderar att inträffa 

upprepade gånger, vara grovt och kan resultera i negativa konsekvenser för den drabbade 

(Brå, 2009). Enighet råder internationellt och i Sverige, politiskt och forskningsmässigt, 

angående att mäns våld mot kvinnor huvudsakligen beror på brist på jämställdhet mellan män 

och kvinnor (Wendt Höjer, 2002). Våldet i samhället mot både män och kvinnor står en 

överväldigande majoritet männen för. Maskulinitet och makt kan vara normer för att förstå 

mäns våldsutövande mot kvinnor. Avgörande betydelse för våldsanvändningen verkar vara 

kön, inte på grund av att våldsanvändningen ligger i generna men hur konstrueringen av 

mönster av makt och maskulinitet finns i samhället (Lundgren et al., 2001).  

 

Citat från FN:s deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor beskriver en grundförståelse 

av våldet: 

Recognizing that violence against women is a manifestation of historically 

unequal power relations between men and women, which have led to 

domination over and discrimination against women by men and to the 

prevention of the full advancement of women, and that violence against 

women is one of the crucial social mechanisms by which women are 

forced into a subordinate position compared with men. 

(United Nations, 1993, s. 1). 

Enligt Socialstyrelsen (2015) kan våld i nära relationer ha många olika karaktärer och 

vanligtvis äger våldet rum inom hemmets väggar och därmed uppmärksammas det mer sällan 

av utomstående. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på tecken hos den utsatta kvinnan 

som både kan yttra sig fysiskt och psykisk samt dess konsekvenser. Fysiska tecken kan vara 

blåmärken, sår, avslitet hår, sömnstörningar, yrsel, magont, oro, gynekologiska besvär, värk 

och smärtor. Tecken på psykisk ohälsa kan visa sig som depression, dåligt självförtroende, att 

den utsatta förändrar sin personlighet och exempelvis blir tillbakadragen och isolerar sig. Den 
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utsatta kvinnan kan även agera genom att undvika vissa personer och platser eller motsätta 

sig fysisk kontakt samt även öka sin konsumtion av alkohol och/eller droger (Socialstyrelsen, 

2015). Kvinnor som utsatts för våld i en nära relation har en högre benägenhet att söka 

sjukvård för både fysiska och psykiska besvär. Det är därför sannolikt att sjuksköterskor kan 

komma i kontakt med kvinnorna oavsett var de arbetar (Wong & Mellor, 2014).  

Hälso- och sjukvårdens ansvar 

Enligt Socialstyrelsen (2009) besöker varje år mellan 12 000 och 14 000 kvinnor 

primärvården, öppenvården på sjukhus eller jourcentraler till följd av våld från en partner. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är hälso- och sjukvårdens olika verksamheter viktiga för att 

upptäcka, uppmärksamma och för att ge vård, stöd och hjälp. Att våldsutsatta kvinnor får den 

vård och behandling som de behöver ansvarar hälso- och sjukvården för (Socialstyrelsen, 

2014).  

 

Enligt SOFS 2014:4 bör hälso- och sjukvårdspersonal tillfråga kvinnor i enrum om de 

misstänker att kvinnorna blivit utsatta för våld. Om misstanke kvarstår skall 

sjukvårdspersonal ta reda på om det finns barn i familjen, och i så fall anmäla till Socialtjänst. 

Sjuksköterskor bör informera om vilken vård och stöd som kvinnan har rätt till, såsom stöd 

och hjälp från socialtjänst och frivilliga organisationer. Om möjligheten finns ska kvinnan 

tillfrågas i enrum om de symtom eller tecken som gjort att sjukvårdspersonal misstänker våld. 

Hälso- och sjukvårdspersonal ska även beakta vilken vård kvinnan kan vara i behov av såväl 

fysiskt och psykiskt, samt dokumentera i journalen både de symtom eller tecken som 

upptäckts och de åtgärder som vidtagits. 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, fastställs det att god hälsa och god 

vård skall uppnås på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Lagen värnar om 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten (HSL, SFS 1982:763, 2 §).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal arbetar under offentlighets och sekretesslagen (SFS, 2009:400) 

som gör det säkert för patienten att prata med vårdpersonal samt att de uppgifter som 

patienten lämnar skyddas då personalen har tystnadsplikt (SFS 2009:400). Har ett grövre 

brott inträffat finns det möjlighet, dock inte skyldighet för vårdpersonal att bryta sekretessen, 
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för att sekretessgenombrott ska ske måste brottet ha ett minimistraff på ett års fängelse. 

Exempelvis på sådana handlingar är grov misshandel och våldtäkt. Sjukvårdspersonalen kan 

då göra en anmälan trots att patienten inte själv vill anmäla händelsen (SFS 2009:400). 

Sjuksköterskans ansvar 

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga är grundläggande förutsättningar för att kunna 

identifiera och hjälpa en person i svåra situationer (Socialstyrelsen, 2015). I vårdandet är det 

viktigt att kunna främja och respektera de mänskliga rättigheterna, rätten till liv och egna val. 

Sjuksköterskor ska även visa empatiska värden som respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, 

integritet och trovärdighet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskor bör ha 

kunskap och förmåga att se tecken på om en kvinna blivit utsatt för våld i en nära relation. Ett 

flertal våldsutsatta kvinnor känner rädsla för att samtala om sin livssituation, därför är 

sjuksköterskors förmåga att se tecken avgörande. I mötet med kvinnorna är det av vikt att 

kunna ställa relevanta och konkreta frågor eftersom kvinnorna inte alltid ser sig själva som 

våldsutsatta. Genom att våga fråga kvinnan signalerar verksamheten dessutom att våld i nära 

relationer inte är acceptabelt (Socialstyrelsen, 2015). 

Erfarenheter  

Allt lärande bygger på erfarenheter som förfogas. Erfarenheter kan innebära att den som lär 

sig reflekterar och är aktiv vid tillfällen han eller hon utövar en praktisk handling. Vid dessa 

tillfällen kan det uppstå känslor, tankar och kroppsliga reaktioner. Erfarenheter kan öka 

sjuksköterskors utveckling och personliga kompetens och därmed kan hon eller han dela med 

sig av sina historier och erfarenheter till sina kollegor och till studenter. Detta kan leda till att 

den praktiska kunskapen inom vården förs vidare, men det är en stor utmaning för 

sjuksköterskor att systematiskt kunna tydliggöra erfarenhetsbaserad kunskap i vården 

(Kristoffersen, 2005).  

Personcentrerad omvårdnad  

Att möta en patient med personcentrerad omvårdnad kan vara betydelsefullt om kvinnan har 

upplevt våld i en nära relation. Det är viktigt att hela personen synliggörs och de psykiska, 

sociala, andliga och existentiella behoven ska tillgodoses i lika stor utsträckning som 

personens fysiska behov. Som sjuksköterska är det viktigt att bekräfta och respektera 

personens upplevelser av sin ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
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Inom hälso- och sjukvården menas personcentrerad vård att patienter är personer som har 

viljor, förmågor och behov. En persons utmärkande egenskaper och förmågor kan 

uppmärksammas eller nonchaleras, stärkas eller minskas av andra människor. Inom 

personcentrerad vård betonas relationen mellan olika individer som kan skapas mellan 

patienter och professionella inom hälso- och sjukvården. Det är av vikt att relationen mellan 

vårdpersonal och patient är underbyggd av centrala värden så som ömsesidig respekt och 

förståelse för patientens självkänsla och vilja (Ekman et al., 2011).  

 

Williston och Lafreniere (2013) menar att för att upptäcka våld i nära relationer kan det vara 

viktigt med personcentrerad vård och sjuksköterskor bör i mötet med kvinnor ta upp frågan 

angående våldsutsatthet för att på så sätt kunna avslöja detta. Det är relevant att 

sjuksköterskor får utbildning i syfte att öka deras kunskap om våld i nära relationer och hur 

de bäst kommunicerar med patienter för att förbättra sjuksköterskornas självförtroende. I 

rollen som sjuksköterska bör han eller hon stödja och ge information till kvinnor som 

upplever våld i en nära relation. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer.  

Metod 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats genomfördes då det ansågs lämpligt för att svara på 

studiens syfte. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver den kvalitativa metoden som 

ett fenomen där kunskap om människans känslor och erfarenheter skildras, vilket påvisar hur 

människor upplever sin situation. Enligt Olsson och Sörensen (2011) innebär kvalitativ 

forskningsansats att förhållningssättet är förutsättningslöst, och forskaren försöker möta 

situationen som om den alltid vore ny. Forskaren arbetar för en helhetsförståelse av särskilda 

förhållanden för att få en så komplett avbildning som är tänkbart av situationen.  

 

Datainsamling och urval  

Vetenskapliga artiklar söktes fram i de elektroniska referensdatabaserna Cinahl och PubMed 

eftersom studien baseras utifrån omvårdnad. Enligt Karlsson (2012) är Cinahls material 
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inriktat på omvårdnad och är främst publicerade på engelska. Databasen innehåller referenser 

till mer än 3000 tidskrifter. Materialet i PubMed är främst inriktat på det biomedicinska 

området bland annat medicin och omvårdnad. Materialet är framförallt på engelska och år 

2011 innehöll databasen mer än 20 miljoner referenser. Enligt Willman et al. (2011) 

identifieras vanligen merparten av studier som är relevanta att inkludera i litteraturstudien via 

sökning i olika databaser. Sökningen bör därför kompletteras genom manuella sökningar i 

tidskrifter och artiklars referenslistor (Willman et al., 2011).  

 

Inklusionskriterierna för studien innefattade artiklar som var skrivna på engelska, publicerade 

mellan åren 1996-2016 i Cinahl respektive Pubmed. Artiklarna skulle vara peer-reviewed 

samt researched article. Artiklarna skulle bygga på intervjuer med sjuksköterskor som var 

verksamma inom hälso- och sjukvård och hade erfarenhet av att möta kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. Exklusionskriterierna för studien var sjuksköterskor med 

specialistutbildning exempelvis barnmorskor och distriktssjuksköterskor, kvinnor som var 

gravida och kvinnor utsatta för våld av okända gärningsmän.  

 

Utifrån studiens syfte skapades tre sökblock, sjuksköterskor, jobberfarenheter och 

våldsutsatta kvinnor i nära relationer. Blocken söktes först enskilt och kombinerades sedan 

med de andra sökblocken. I sökningarna av vetenskapliga artiklar användes ämnesord och 

fritextord. De utvalda sökorden söktes i Cinahl Headings och Medicial Subject Headings 

(MeSH).  

 

Sökverktyget MeSH har nyttjats för att få fram engelska medicinska termer. Först utfördes en 

strukturerad sökning i såväl Pubmed som i Cinahl. Orden som användes i 

ämnesordssökningen i Pubmed var sökorden: Nurses, nurse-patient relations, nurse's role, 

attitude, intimate partner violence, domestic violence, battered women och spouse abuse. I 

ämnesordssökningen i Cinahl användes sökorden: Nurses, nurse-patients relations, attitude, 

work experience, job experience, intimate partner violence, domestic violence och battered 

women. Orden som användes i fritextsökningen i Pubmed var: Experience, work experience 

och job experience. Orden som användes i fritextsökningen i Cinahl var: Nurse´s role, 

experience och spouse abuse. Sökorden söktes först enskilt, därefter användes den booleska 

operatorn OR mellan sökorden i respektive kategori. Därefter kombinerades kategorierna 

med den booleska operatorn AND. Enligt Karlsson (2012) fungerar AND avgränsande och 

sökningen blir mer specifik samtidigt som OR fungerar expanderande och ökar känsligheten i 
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sökningen. Sökningarna i databaserna resulterade i två dubbletter som förekom i både Cinahl 

och Pubmed. Vid en sökning utfördes fritextsökning med trunkering på orden experience* 

och nurse*, som gav 1294 träffar. Detta ansågs ge för många träffar och det tycktes orimligt 

att läsa alla titlar samt sedermera abstract. Därför avslogs det att använda trunkering i den 

slutgiltiga sökningen då tillräckligt relevanta artiklar framkom vid fritext- och 

ämnesordssökning utan trunkering.  

 

Efter genomförd sökning i respektive databaser framkom sammanlagt 225 vetenskapliga 

artiklar (bilaga 1). Av det totala antalet artiklar som framkom vid sökningen var 11 från 

Cinahl och 214 från Pubmed. Först lästes 225 artiklar på titelnivå, varav de som svarade mot 

studiens syfte lästes vidare på abstract nivå. Av de 60 artiklar som lästes på abstractnivå var 3 

från Cinahl och 57 från Pubmed. Efter genomläsning på abstractnivå exkluderades ytterligare 

48 eftersom de inte svarade på syftet, var kvantitativa eller inte stämde in på 

inklusionskriterierna. Resterande tolv artiklar lästes i sin helhet varav åtta artiklar exkluderas 

på grund av att de inte svarade på syftet eller inklusionskriterierna, därefter återstod fyra 

artiklar. Avslutningsvis utfördes manuella sökningar som gav tre artiklar då flertalet artiklar 

hänvisade till samma referens. Henricson och Billhult (2012) menar att manuella sökningar är 

artiklar som införskaffats från referenslistor i tidigare utvalda artiklar och litteratur. De fyra 

artiklar som var kvar efter databassökningarna samt de tre artiklar som framkom genom de 

manuella sökningarna kvalitetsgranskades.  

 

Kvalitetsgranskning  

Kvalitetsgranskning gjordes utifrån Willman et al. (2011) kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa studier (bilaga 2) (ibid). Artiklarna har enskilt granskats kritiskt för att 

säkerhetsställa artiklarnas kvalitet. Tillsammans diskuterades sedan artiklarnas kvalitet och 

innehåll för att bestämma vilka som skulle inkluderas till resultatet. I kvalitetsgranskningen 

fanns "ja", "nej" och "vet ej" frågor som antingen fick ett poäng för ett "ja" och noll poäng 

när svaret blev "nej" eller "vet ej". Det antal poäng som respektive artikel fick omvandlades 

till procent och graderas efter bra kvalitet (80-100 procent) medel kvalitet (70-79 procent) 

och dålig kvalitet (<69 procent). De vetenskapliga artiklar som bedömdes ha bra kvalitet 

alternativt medel kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Av de sju artiklar som inkluderas i 

studien bedömdes tre artiklar vara av hög kvalitet och fyra artiklar bedömdes vara av medel 

kvalitet. För artikelöversikt se bilaga 3. Samtliga sju artiklar valdes ut för vidare analys. 
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Dataanalys 

Analysmetoden som användes var manifest innehållsanalys med en kvalitativ ansats.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en innehållsanalys att tolka och granska 

texter för att få en helhet. En manifest innehållsanalys innebär en granskning av det synliga 

och uppenbara i texten. En viss tolkning av textmaterialet kan förekomma vid manifest 

innehållsanalys. Det behövs en viss tolkning av materialet annars finns det en risk att 

helheten går förlorad. Analysen utfördes med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av innehållsanalys som baseras på meningsenheter, koder och kategorier. De utvalda sju 

artiklarna skrevs ut och lästes noggrant igenom var för sig för att få en helhetsförståelse av 

innehållet. Artiklarna lästes först igenom enskilt och då markerades relevanta meningsenheter 

som ansågs svara mot studiens syfte. För att inget väsentligt skulle missas jämfördes därefter 

de markerade meningsenheterna, detta för att ett så trovärdigt resultat som möjligt skulle 

erhållas. Följaktligen skrevs alla meningsenheter upp och översattes därefter till svenska med 

hjälp av ett engelsk-svenskt lexikon, där målet varit att översätta så noggrant som möjligt för 

att inte förlora kärnan i respektive mening. De markerade meningsenheter som respektive 

person valde ut diskuterades gemensamt för att göra bedömning om dessa var relevanta för 

studiens syfte. Därefter utfördes kondensering, vilket beskrivs enligt Graneheim och 

Lundman (2004) som en förkortning av meningsenheter där det väsentligaste och centrala 

behålls. Av kondenseringen skapades koder som sammanfattades med ett eller några ord. I ett 

Word-dokument infogades meningsenheterna, kondenseringen och koderna för att sedan 

skrivas ut. Meningsenheterna tillsammans med dess översättning, kondensering och kod 

klipptes ut, detta för att få en helhetssyn samt se vilka koder som hade ett liknande innehåll. I 

nästkommande steg sorterades koderna, som resulterade i fyra kategorier. För exempel på 

analysförfarande se Bilaga 4.  

Resultat 

Studiens resultat baserades på sju vetenskapliga artiklar. Analysen av artiklarna resulterade i 

fyra kategorier. Kategorierna var Att inte vilja ställa frågan, Att inte ha förutsättningar, Att 

bli känslomässigt engagerad och påverkad och Att vara betydelsefull i mötet.  

 

 Att inte vilja ställa 
frågan 

Att inte ha 
förutsättningar 

Att bli 
känslomässigt 
engagerad och 

påverkad  

Att vara 
betydelsefull i 

mötet 
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Figur 1. Kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer.  

 

Att inte vilja ställa frågan 

Analysen visade att sjuksköterskorna var ovilliga att ta upp frågan om våldsutsatthet med 

kvinnor därför att de medvetet inte ville bli inblandade i situationen trots att misstanke kring 

våldsutsatthet fanns (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001; Inoue & Armitage, 2006). 

Sjuksköterskorna var inte villiga att ta upp frågan om kvinnan blivit utsatt för våld då 

sjuksköterskorna menade att de inte får kvinnan att erkänna och att kvinnor förskönar och 

inte berättar den verkliga historien (Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; Tower, 

Rowe & Wallis, 2012). Vidare tog inte sjuksköterskorna upp frågan om våld då de upplevde 

det som en privat angelägenhet (Inoue & Armitage, 2006). De ville inte säga fel saker och 

göra kvinnorna upprörda (Tower et al., 2012). Likaså var sjuksköterskorna inte bekväma i hur 

de skulle hantera frågan och svaret. (Henderson, 2001; Robinson, 2010).  

The [woman’s] history may not match to how her body looks... or what 

she says or what she requests help for... They are highly health 

consumers...they return again and again maybe for a foot problem which 

should have being healed by now... heart problems... sleeping problems. 

(Häggblom & Möller, 2006, s. 1080).  

Att inte ha förutsättningar 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade riktlinjer på arbetsplatsen för hur de skulle 

undersöka kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna var dessutom 

omedvetna om att det fanns specifika riktlinjer för hur de skulle gå till väga. Vidare menade 

sjuksköterskorna att riktlinjer skulle skapat gynnsammare förutsättningar för att undersöka 

kvinnor (Robinson, 2010). Sjuksköterskorna uttryckte att de hade svårigheter att finna en 

lämplig plats och avskildhet på arbetsplatsen för att undersöka den våldsutsatta kvinnan 

(Henderson, 2001). Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att prata och undersöka de 

utsatta kvinnorna i en säker och avskild miljö, för att kvinnorna på så sätt skulle kunna 

avslöja orsaken till hennes skador då hon därmed kunde känna sig säker och betrodd 

(Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna uppgav ofta att han eller hon var upptagna 

och inte hade tid att undersöka eller följa upp utsatta kvinnor på grund av tidsbrist på 

arbetsplatsen (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; Tower et al., 2012). 
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One nurse stated that he or she sometimes does not bother to follow 

through when women disclose intimate partner violence: "There were 

probably 5 other phone calls I had to make because of that lady saying 

she was abused, and so, you know, it can be labor intensive and if you 

don't want to follow up then you just don't (Robinson, 2010, s.573). 

Sjuksköterskorna uttryckte brist på utbildning när de mötte våldsutsatta kvinnor (Henderson, 

2001; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; Tower et al., 2012), vilket gav upphov till 

att de inte visste vilka frågor de skulle ställa, vad de skulle leta efter samt vem de skulle 

kontakta (Robinson, 2010; Tower et al., 2012). Sjuksköterskorna försökte då istället använda 

sin personliga erfarenhet vid mötet med kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006). 

Sjuksköterskorna påpekade hur viktigt de tyckte att det var med utbildning i ämnet då det 

hade underlättat för dem i mötet med kvinnorna. Vidare uttrycktes det att de inte fått 

utbildning i ämnet utan istället tvingats få kunskapen via levda erfarenheter som de yttrade 

som påfrestande (Henderson, 2001).  

I don’t feel I’ve been probably adequately trained in um, maybe what 

questions to ask, what they, what to say, what not to say, um maybe you 

just don’t want to go in there and say the wrong thing and make them, you 

know, more upset (Tower et al., 2012, s.220).  

Att bli känslomässigt engagerad och påverkad  

Sjuksköterskorna kunde i mötet med de våldsutsatta kvinnorna uppleva känslomässiga 

effekter då kvinnornas berättelser om våldsutsatthet var chockerande och känslomässigt att 

höra på (Tower et al., 2012; Van der Wath, Neltjie van Wyk., & Janse van Rensburg, 2013), 

även depression och känslor av sorg kunde förekomma (Van der Wath et al., 2013). 

Sjuksköterskorna uttryckte chock och känsloupplevelser när kvinnorna talade om sin 

våldsutsatthet då sjuksköterskorna inte förväntade sig att sådana företeelser förekom i en 

relation (Van der Wath et al., 2013). Vidare avstod sjuksköterskorna från känslomässigt 

vårdande och utförde endast den fysiska aspekten för att inte bli för känslomässigt påverkad 

(Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att de gärna avstod 

från att bli känslomässigt engagerade (Tower et al., 2012) och att de inte tyckte om att prata 

om känslor under arbetet då de uttryckte att de inte kunde arbeta professionellt (Goldblatt, 

2009). Sjuksköterskorna såg även våld som en pinsam händelse i offrets privatliv som därför 

behövde döljas från andra människor (Inoue & Armitage, 2006). 
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Känslor som frustration, ilska, ångest och stress var ofta något som sjuksköterskorna 

upplevde i mötet med våldsutsatta kvinnor (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001; Häggblom & 

Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2001; Robinson, 2010), även maktlöshet och hjälplöshet 

var känslor som förekom (Henderson, 2001). Känslorna av frustration kunde ge uttryck i att 

sjuksköterskorna därmed beslöt sig för att inte undersöka ifall kvinnorna utsatts för våld 

(Robinson, 2010). Vidare kände sig sjuksköterskorna irriterade och arga vid mötet med 

kvinnan för att situationen var svår att hantera (Häggblom & Möller, 2006).   

It was one of the worst scenarios I'd come across for some time and I just 

felt so helpless for so long [...] I spent all day just dealing with her. And 

the social worker was taking her of and the children to a safe house. I felt 

low but it was a job reasonably well done. Two days later I was on night 

duty in Accident and Emergency and she came in beaten up by the same 

partner. She had left the safe house, gone back to her partner, and he'd 

jumped up and down on her stomach - I think she was pregnant, I don't 

know. (Henderson, 2001, s. 1301).  

Känslan av frustration över att den utsatta kvinnan inte lämnade den våldsamma relationen så 

snabbt som sjuksköterskorna önskade eller kanske inte lämnade alls eller inte anmälde 

partnern var någonting som betonades ett flertal gånger (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001; 

Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010). Sjuksköterskorna kände ilska och var irriterade 

på såväl förövaren som offret. På förövaren då han utsatte kvinnan för våld och offret då hon 

stannade kvar i relationen eller återvände. (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; 

Robinson, 2010).  

Nurses confirmed that their concern for intervening with battered women 

triggered their own overwhelming frustration, anxiety, and psychological 

stress. Furthermore, they expressed anger with the physicians who did not 

care, that often nothing happened to the man—the perpetrator—and that 

the equity process (process toward gender equality) was moving too 

slowly in the community, and this concerned them. Social services 

aroused the nurses’ frustration as well. As one nurse put it, not getting a 

response from social services led to her thinking, “I am worried to 

death.” (Häggblom & Möller, 2006, s. 1081).    
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Sjuksköterskorna beskrev skräck vid mötet med de utsatta kvinnorna då de kunde mötas av 

fysiska skador så som frakturer, skallskador och brännskador (Häggblom & Möller, 2006), att 

bevittna kvinnor som hade ärr och var vanställda beskrevs vara en fruktansvärd upplevelse 

som gav traumatiska effekter (Van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna uttryckte en 

rädsla för att engageras med de kvinnliga offren (Robinson, 2010) och mötet med de utsatta 

kvinnorna ansågs därmed skrämmande och därför avstod de från att ingripa (Henderson, 

2001). Sjuksköterskorna uttryckte plågsamma känslor i mötet med kvinnorna och kunde gråta 

när hon eller han hade mött dem. Mötet kunde ha en kvardröjande effekt på sjuksköterskorna 

och satte djupa spår som kunde resultera i störande och återkommande minnen (Van der 

Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna betonade att kunskap inte är allt, för att kunna möta de 

utsatta kvinnorna måste de först och främst övervinna sina rädslor för att ingripa (Häggblom 

& Möller, 2006).  

Disturbing incidents often lingered in the thoughts of participants: ‘I can 

even take a week or two weeks not being myself when I think of that poor 

lady who died as a result of her injuries'.(Van der Wath et al., 2013, s. 

2247). 

Sjuksköterskorna som inte själva blivit utsatta för någon form av våld i en nära relation hade 

svårt att förstå och kunde inte relatera till den utsatta kvinnans känslor samt hade svårt att 

föreställa sig att sådana saker kunde hända i en relation. (Henderson, 2001; Inoue & 

Armitage, 2006). Sjuksköterskorna undvek därmed intervention med kvinnorna på grund av 

att de inte visste hur de skulle agera (Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskorna som hade 

någon anhörig eller som själva hade blivit utsatta för våld i en nära relation, och inte hade 

bearbetat detta, visade känslor av ilska och irritation gentemot kvinnans situation. Däremot de 

som hade bearbetat sina personliga erfarenheter av våld upplevde mindre ilska i mötet med 

kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006).  

The nurses with their own experience of violence who were left without 

any professional help demonstrated strong emotions [...] although 

underlining the importance of ensuring sufficient help for the women 

(Häggblom & Möller, 2006, s.1081).  
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Sjuksköterskorna kände sympati och medkänsla för den våldsutsatta kvinnliga patienten. 

(Goldblatt, 2009; Inoue & Armitage, 2006; Van der Wath et al., 2013), och de uttryckte 

lättnad då kvinnan visade tecken på förbättring efter att hon varit med om våld i en nära 

relation (Van der Wath et al., 2013).  

 

Att vara betydelsefull i mötet 

Sjuksköterskorna visade ett stort engagemang och intresse samt upplevde sitt stöd som 

meningsfullt i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Sjuksköterskorna uppfattade sig själv som 

en av de betydelsefullaste personerna i arbetsgruppen i att tillhandahålla hjälp med sin 

kompetens och expertis (Häggblom & Möller, 2006), de uppfattade också att våld i nära 

relationer var en integrerad del av deras roll som sjuksköterskor (Inoue & Armitage, 2006). 

De ansträngde sig för att lyssna och stötta de våldsutsatta kvinnorna (Goldblatt, 2009; 

Henderson, 2001; Inoue & Armitage, 2006; Tower et al., 2012) och om kvinnorna var öppna 

och ville delge sina erfarenheter var sjuksköterskorna bekväma i hanterandet (Henderson, 

2001). Sjuksköterskorna ville vara respekterande och inte dömande inför kvinnans situation 

(Henderson, 2001; Tower et al., 2012), och var noga med att inte pressa kvinnan (Inoue & 

Armitage, 2006). När sjuksköterskorna diskuterade med kvinnorna använde de ofta sin 

intuitionsförmåga (Häggblom & Möller, 2006). Vidare gav de stöd, informerade och 

hänvisade kvinnorna till vidare vårdinstanser såsom Socialtjänsten (Goldblatt, 2009; 

Häggblom & Möller, 2006) och kuratorer (Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskorna var 

villiga att ta itu med problemet gällande våldsutsatthet och att hjälpa och uppmuntra 

kvinnorna (Goldblatt, 2009; Henderson, 2001; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & 

Armitage, 2006) och kände en stark drivkraft att få kvinnorna att bekänna våldsutsatthet 

(Henderson, 2001). Sjuksköterskorna uttryckte dock att de kände sig svikna av kvinnorna 

efter att de stöttat och lagt ner mycket arbete för att få dem att lämna den våldsamma 

relationen som kvinnan sedan återvände till (Henderson, 2001).  

I remember saying to her you know that you shouldn’t, you’re not to 

blame you know, um, and just tried to talk to her that way, and you know 

it’s not your fault. Whatever happened you know, it’s not, you shouldn’t 

feel guilty, you shouldn’t you know, feel bad. (Tower et al., 2012, s. 220).  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie inkluderades sju artiklar med kvalitativ ansats som ansågs vara 

relevanta för föreliggande studiens syfte samt också var av medel eller hög kvalité. Kvalitativ 

ansats valdes därför att denna metod ansågs vara lämplig för att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av mötet med våldsutsatta kvinnor. Tankarna fanns att utföra en empirisk studie 

men avslogs på grund av etiska skäl eftersom författarna inte ansåg sig ha tillräckligt med 

kunskaper för att hantera ett sådant känsligt ämne. En kvantitativ metod hade till viss del 

kunnat besvara sjuksköterskors erfarenheter men Olsson och Sörensen (2011) belyser att 

denna metod inte fokuserar i lika hög grad på individers livsvärld. Då den kvalitativa 

ansatsen studerar individers beskrivna upplevelser och erfarenheter, deras livsvärld, 

bedömdes denna vara relevant i studien.  

 

För sökningar av vetenskapliga artiklar användes databaserna Cinahl och Pubmed. Dessa 

databaser innehåller enligt Karlsson (2012) artiklar inom ämnet omvårdnad och betraktades 

därför som lämpliga i denna studie. Willman et al. (2011) hävdar att det kan vara av vikt att 

söka i åtskilliga databaser för att få en bred sökning. En svaghet skulle kunna vara att artiklar 

endast söktes i två databaser men Willman et al. (2011) påstår att databaserna Cinahl och 

Pubmed är de största inom inriktning omvårdnadsvetenskap, därför tycktes det tillräckligt 

med dessa två databaser.  

 

För att generera ett så brett sökresultat som möjligt i föreliggande studie utfördes sökningar 

genom fritextsökningar, ämnesordssökningar och manuella sökningar. Manuell sökning 

genomfördes utifrån funna artiklars referenslistor och andra verk av artikelförfattarna, detta 

för att undersöka om ett bredare sökresultat kunde nås. För att utöka och avgränsa antalet 

vetenskapliga artiklar kombinerades sökorden med hjälp av de booleska operatorerna OR och 

AND. Enligt Karlsson (2012) fungerar AND avgränsande och sökningen blir mer specifik 

samtidigt som OR fungerar expanderande och ökar känsligheten i sökningen. Sökningar med 

trunkering (*) utfördes vid ett tillfälle på orden experience* och nurs*, viket gör att ordens 

alla ändelser inkluderas. Sökningen gav då 1294 träffar vilket ansågs ge för många träffar och 

det tycktes orimligt att läsa alla titlar. Artiklarna som framkom utan trunkering ansågs vara 

tillräckliga för studien.  
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För att begränsa sökningarna efter syftet valdes ett antal inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, publicerade mellan 

åren 1996-2016, att de skulle vara peer-reviewed och researched article. Artiklarna skulle 

dessutom bygga på intervjuer med sjuksköterskor som var verksamma inom hälso- och 

sjukvård och hade erfarenhet av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

Exklusionskriterierna för studien var sjuksköterskor med specialistutbildning exempelvis 

barnmorskor och distriktssjuksköterskor, kvinnor som var gravida och kvinnor utsatta för 

våld av okända gärningsmän.   

 

Friberg (2012) menar på att begränsningar till språk kan vara en brist för sökningen då 

relevanta artiklar kan sållas bort. Artiklarna måste dock kunna förstås språkligt vilket stödjer 

beslutet att utesluta artiklar på andra språk än på engelska. Samtliga artiklar var skrivna på 

engelska vilket innebär en risk för att artiklarna inte översattes korrekt. För att minska risken 

för felaktig tolkning, lästes alla artiklar av båda författarna. Ytterligare kriterium var att 

artiklarna inte skulle vara äldre än 20 år gamla vid artikelsökningen, det vill säga inte skrivna 

före år 1996. Den äldsta artikeln bland de slutgiltiga artiklarna var från år 2001 och därmed 

15 år gammal, detta ansågs vara en styrka då aktuell forskning främst har använts i studien. 

Friberg (2012) menar att vetenskapligt material är färskvara och finns det inget speciellt 

intresse av äldre material kan en avgränsning i tid vara bra. Nästa kriterium var att artiklarna 

skulle vara peer-reviewed, vilket enligt Willman et al. (2012) innebär att artiklarna ska ha 

blivit granskade av experter inom området, vilket kan ses som en kvalitetsindikator.  

 

Ambitionen var att enbart inkludera artiklar från Västeuropa för att det skulle kunna förstås i 

ett svenskt kontext, men detta fullföljdes ej på grund av att tillräckligt relevanta artiklar inte 

kunde påträffas. Sedermera fastslogs det att våld i nära relationer är ett globalt förekommande 

hälsoproblem och högst aktuella i alla länder, inom alla kulturer och etniska grupper, således 

ett problem för sjuksköterskor världen över. Därför utvecklades sökningarna till ett 

internationellt perspektiv. I slutgiltiga sökningarna framkom artiklar från Australien, 

England, Finland, Israel, Japan, Kanada, Sydafrika och USA (se Bilaga 3). Medvetenheten 

fanns att ländernas sjukvårdssystem, kulturer och syn på våld i nära relationer är annorlunda, 

men sjuksköterskors erfarenheter av mötet med våldsutsatta kvinnor ansågs ändå vara 

världsomfattande och erfarenheterna bedömdes inte skiljas beroende på vilket land en 

sjuksköterska kommer ifrån. Överförbarheten kan ses till att denna studie fokuserar på 

sjuksköterskans roll och att den är likartad världen över. En styrka kan vara att resultatet 
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påvisar snarlika slutsatser från de olika länderna. Då majoriteten av artiklarna i resultatet 

visade att sjuksköterskor hade liknade upplevelser kring bland annat brist på utbildning, 

känslor av frustration och avsaknad av riktlinjer, tid och lämpliga lokaler. Willman et al. 

(2011) beskriver att tillförlitligheterna ökar vid studier från olika länder där resultaten 

överensstämmer med varandra.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes utifrån Willman et al. (2011) kvalitetsgranskningsmall för 

kvalitativa studier (se Bilaga 2). Styrkan i litteraturstudien är att samtliga sju inkluderade 

artiklar i resultatet har lästs och granskats både enskilt och tillsammans. Det kan ha varit till 

fördel att kvalitetsgranskningen utfördes av två personer. Detta styrks av Willman et al. 

(2011) som menar att trovärdigheten och reliabiliteten ökar om artiklarnas kvalité granskats 

av mer än en person. Efter genomförd granskning uppfyllde sju artiklar kriterierna för medel 

eller bra kvalité. Kvalitetsgranskningen kan ha påverkats av att ingen av författarna har någon 

tidigare erfarenhet av kvalitetsgranskning.   

 

Dataanalysen gjordes utifrån en manifest innehållsanalys med inspiration från Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundmans 

innehållsanalys ansågs beskriva tillvägagångssättet på ett utförligt sätt, vilket då gjorde detta 

till en lämplig analys att använda. Manifest betyder att det textnära beskrivs vad texten 

handlar om. Friberg (2012) menar att tolkande kan förekomma i både manifest och latent 

analys. Det som skildrar det synliga, det som handlar om vad texten säger, är det manifesta 

(Friberg, 2012). Det valdes därmed att stanna på manifest nivå då strävan var att beskriva så 

textnära som möjligt. Dock fanns det risk för tolkning men inte så pass att det blev latent. För 

att inte förlora kärnan i texten användes innehållsanalysen som inspirerades från Graneheim 

och Lundman (2004) då den ansågs lämplig för att få fram ett ansenligt resultat med hjälp av 

de olika stegen i analysen. Då det var första gången en analys genomfördes för båda 

författarna kan detta ha påverkat resultatet.  

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör författarnas förförståelse redovisas. I föreliggande 

studie har ingen av författarna i vetskap kommit i kontakt med våldsutsatta kvinnor i vården 

och hade därmed ingen erfarenhet i ämnet. Däremot fanns en förståelse att sjuksköterskorna 

kunde ha svårt att hantera situationen i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld. De sju 

artiklarna i litteraturstudiens resultat bearbetades och sammanställdes på ett så objektivt sätt 

som möjligt.  
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Resultatdiskussion 

Syftet i föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter i mötet med kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. I resultatdiskussionen kommer följande kategorier att 

diskuteras; Att inte vilja ställa frågan, Att inte ha förutsättningar och Att vara betydelsefull i 

mötet, detta kommer även att kopplas till personcentrerad omvårdnad.  

Att inte vilja ställa frågan 

Resultatet påvisade att sjuksköterskor uttryckte brist på utbildning när de mötte våldsutsatta 

kvinnor vilket gav upphov till att de inte visste vilka frågor de skulle ställa, vad de skulle leta 

efter samt vem de skulle kontakta. Sundborg et al. (2012) bekräftar att sjuksköterskor anser 

det vara svårt att veta hur de ska ställa frågor och att de inte vet vad de ska göra med svaret, 

vidare menar de sig ha otillräcklig kunskap i ämnet. Detta går inte i linje med Socialstyrelsen 

(2015) som menar att sjuksköterskor bör ha kunskap och förmåga att se tecken på om en 

kvinna blivit utsatt för våld i en nära relation. I mötet med kvinnorna är det väsentligt att 

kunna ställa lämpliga och konkreta frågor av den orsaken att kvinnorna inte alltid ser sig 

själva som våldsutsatta. Vikten av utbildning styrks av Frost (1999) som menar att 

våldsutsatthet mot kvinnor behöver uppmärksammas i utbildningar inom hälso- och 

sjukvården (Frost, 1999). Detta då Wong och Mellor (2014)  menar att det är troligt att 

sjuksköterskor kommer komma i kontakt med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

För att en personcentrerad vård ska kunna appliceras menar Williston och Lafreniere (2013) 

att det är betydelsefullt att sjuksköterskor har utbildning att på ett lämpligt sätt kommunicera 

med kvinnor för att på så vis kunna uppmärksamma våldet.  

Att inte ha förutsättningar 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde hinder i organisationen och att de 

saknade riktlinjer på arbetsplatsen för hur de skulle undersöka kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer. De var inte heller medvetna om att det fanns särskilda riktlinjer för hur de 

skulle gå till väga. Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell och Törnkvist (2012) konstaterar att 

sjuksköterskor ofta saknar brist på organisatoriskt stöd, i synnerhet riktlinjer. Detta menar 

sjuksköterskorna skulle vara till stor hjälp för att upptäcka och stödja kvinnorna. 

Svavarsdottir och Orlygsdottir (2009) påtalar vikten av att vara försedd med riktlinjer då de 

skulle kunna vara till hjälp i mötet och hur sjuksköterskor skulle gå till väga. Djikanovic, 

Celik, Simic, Matejic och Cucic (2010) menar att hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker en 

önskan om riktlinjer för att på sätt kunna luta sig tillbaka på dessa för att därmed veta hur de 
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ska hantera situationen. Detta går inte i linje med Wendt och Enander (2013) som menar att 

organisationen har det övergripande ansvaret att de anställda har tillräcklig kunskap för att 

kunna bemöta och hjälpa. Att våldsutsatta kvinnor får den vård och behandling som de 

behöver ansvarar hälso- och sjukvården för (Socialstyrelsen, 2014). Grände et al. (2014) 

påtalar vikten av att sjuksköterskor ska känna sig trygga att se och fråga om våld, det är 

därför viktigt att organisationen har en handlingsplan. Det ska tydligt framgå i 

handlingsplanen att arbetet mot våld är en prioriterad fråga. Organisationen bör ha skriftliga 

rutiner för hur sjuksköterskorna går till väga om de möter en kvinna som utsatts för någon 

form av våld. I rutinerna kan det redogöras för signaler att vara uppmärksam på, frågor 

sjuksköterskan kan ställa, hur riskbedömningar går till, rutiner för eventuell dokumentation 

och anmälan och hur de kan gå till väga i enskilda ärenden samt uppföljning.  

 

Resultatet visade både på sjuksköterskor som var nöjda med sin arbetsmiljö och på de som 

var mindre nöjda. Sjuksköterskor uttryckte såväl att de var tillfredsställda med arbetsmiljön 

samt att de hade svårt att hitta lämplig plats för att samtala och undersöka de våldsutsatta 

kvinnorna. Även Örmon, Torstensson-Levander, Sunnqvist och Bahtsevani (2013) menar att 

sjuksköterskor anser sig ha en undermålig arbetsmiljö samt att de anser sig ha brist på tid och 

att situationen därmed uppfattades som stressig. Vidare visade resultatet att sjuksköterskor 

beskrev vikten av att intervjua våldsutsatta kvinnor i en säker och privat miljö. Detta för att 

kvinnorna på så sätt skulle kunna avslöja orsaken till hennes skador då hon därmed skulle 

kunna känna sig säker och betrodd. Detta överensstämmer med SOFS 2014:4 då hälso- och 

sjukvårdspersonal bör tillfråga kvinnan som misstänkts ha utsatts för våld i enrum. 

Personcentrerad vård kan anses viktig för att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och 

sjuksköterskor bör i mötet ta upp frågan angående våldsutsatthet för att på så sätt kunna 

avslöja detta (Williston & Lafreniere, 2013).  

Att vara betydelsefull i mötet 

Resultatet visade att sjuksköterskor lyssnade och stöttade de våldsutsatta kvinnorna. Detta går 

i linje med Svensk sjuksköterskeförening (2012) som menar att som sjuksköterska är det 

viktigt att vara lyhörd och visa respekt. Örmon et al. (2013) intygar att sjuksköterskor aktivt 

ska lyssna, ge stöd samt hjälpa på ett respektfullt, empatiskt och trevligt sätt. Detta bekräftas 

likaså av Socialstyrelsen (2014) som anser att det är viktigt att hälso- och sjukvården ger stöd 

och hjälp till de våldsutsatta kvinnorna. Vidare visar resultatet att många sjuksköterskor var 

bekväma i hanterandet och var villiga att ta itu med problemet gällande våldsutsatthet och att 
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hjälpa och uppmuntra kvinnorna. Detta påtalar Socialstyrelsen (2015) som betydelsefullt då 

våldsutsatta kvinnor många gånger känner rädsla för att samtala om sin livssituation och 

därför är sjuksköterskans förmåga att se tecken avgörande. Socialstyrelsen (2015) påvisar 

vidare att genom att våga ta itu med frågan ger verksamheten dessutom tecken på att våld i 

nära relationer inte är acceptabelt. Resultatet visade också att sjuksköterskor var noga med att 

inte pressa kvinnan och när sjuksköterskorna diskuterade med kvinnorna använde de ofta sin 

intuitionsförmåga. Örmon et al. (2013) intygar att sjuksköterskor inte ska pressa kvinnorna att 

tala om våldsutsatthet. Vidare bekräftar Örmon et al. (2013) att sjuksköterskor ofta använde 

sin intuitiva förmåga i mötet.   

 

Resultatet visade även på att sjuksköterskorna hade uppfattningen om att de var en av de 

betydelsefullaste personerna i arbetsgruppen i att tillhandahålla hjälp med sin kompetens och 

expertis. De uppfattade även att våld i nära relationer var en naturlig del i deras roll som 

sjuksköterskor. Detta motsätter Djikanovic et al. (2010) då sjuksköterskor enbart uppfattade 

sin roll som en länk i kedjan och att de kände sig okvalificerade för att ta itu med problemet 

ensamma. Det kan vara ohållbart att endast en person ska ingripa, istället krävs det ett nätverk 

av institutioner och professionella som kan stödja varandra att hjälpa de utsatta kvinnorna 

(Djikanovic et al., 2010).  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ville vara respekterande i mötet med kvinnorna vilket 

Willinston och Lafreniere (2013) menar är en förutsättning för personcentrerad omvårdnad.  

Det är essentiellt att hela individen synliggörs och att sjuksköterskan respekterar och 

bekräftar kvinnans upplevelser av hennes ohälsa. Sjuksköterskan ska stödja och ge 

information till kvinnor som upplever våld i en nära relation. Örmon et al. (2013) påtalar att i 

mötet med den våldsutsatta kvinnan är det viktigt att hennes situation tas på allvar vilket 

därmed kan ge kvinnan en känsla av värde. Williston och Lafrenire (2013) påtalar vikten av 

personcentrerad vård då sjuksköterskor i mötet bör ta upp frågan angående våldsutsatthet för 

att på så sätt kunna upptäcka våldet och därmed avslöja det.  
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Slutsats 

I studien framkom det att i mötet med våldsutsatta kvinnor kunde sjuksköterskor uppleva en 

mängd olika erfarenheter. Deras hanterande och agerande kan vara avgörande för om 

våldsutsatta kvinnor känner sig trygga och vågar anförtro sig till hälso- och sjukvården. 

Studiens resultat visade dock på faktorer som kan påverka sjuksköterskan i hanterandet med 

kvinnorna. Sjuksköterskor kunde i mötet erfara egna känsloupplevelser så som frustration och 

rädsla som på så sätt kunde hindra dem från att ta upp frågan om våldsutsatthet med 

kvinnorna. Resultatet visade även att sjuksköterskor hindrades från att ställa frågan då de inte 

hade riktlinjer att luta sig mot, brist på utbildning samt saknade tid och plats för att utföra en 

god vård. Fastän att sjuksköterskor upplevde mötet och hanterandet påfrestande ville de ändå 

stödja och lyssna samt inte vara dömande eller pressa kvinnan trots att hon befinner sig i en 

utsatt situation. För att sjuksköterskor ska vilja se, vilja veta och våga fråga kvinnor angående 

våldsutsatthet krävs det mer utbildning både inom högskola och universitet samt som 

verksam sjuksköterska. Om sjuksköterskor får mer utbildning inom området kan detta i sin 

tur bidra till att de lättare kan upptäcka våldsutsatthet och därmed kan sjuksköterskor få en 

mer heltäckande bild av kvinnan vilket gagnar en personcentrerad omvårdnad. För att få 

vidare kunskaper om ämnet hade ytterligare studier kunnat utföras så som intervjuer med 

kvinnor som utsatts för någon form av våld. Detta för att få kvinnornas synpunkt och därmed 

få kunskap i hur de vill bli bemötta i vården samt sedermera hur sjuksköterskor ska agera på 

ett kompetent sätt gentemot dem. Detta hade kunnat medföra att ett förtroende skapas och 

kvinnorna vågar öppna sig och tala om sin situation för sjuksköterskan, vilket kan leda till en 

god interaktion i mötet mellan dem båda.  

Självständighet  

Denna studie skrevs gemensamt av Emilia Kvant och Sophie Nilsson. Fakta i bakgrunden 

söktes individuellt av de båda författarna för att sedan diskuteras och sammanställas 

tillsammans. Artiklarna granskades och lästes igenom var för sig och meningsenheterna togs 

ut enskilt för att sedan jämföras. Resterande delar av arbetet har utförts gemensamt där båda 

författarna har haft lika mycket ansvar och inflytande över alla delar.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Tabell 1. Sökningar i Cinahl  

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar 

1.  Nurses 5303 2016-03-03    

2.  Nurse-patient relations 
 

4020 2016-03-03    

3.  Nurse's role* 172 2016-03-03    

4.  Attitude 7058 2016-03-03    

5.  Experience* 63004 2016-03-03    

6.  Work experience  1012 2016-03-03    

7.  Job experience  4019 2016-03-03    

8.  Intimate partner violence 4174 2016-03-03    

9.  Domestic violence 2612 2016-03-03    

10.  Battered women 1665 2016-03-03    

11. Spouse abuse*  42 2016-03-03    

12.   1 OR 2 OR 3 10782 2016-03-03    

13. 4 OR 5 OR 6 OR 7 69857 2016-03-03    

14. 8 OR 9 OR 10 OR 11 6679 2016-03-03    

15. 12 AND 13 AND 14 11 2016-03-03 11 3 0 (#2) 

Dubbletter = # 
Fritextsökning = * 
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Tabell 2. Sökningar i Pubmed 
 

 Sökordskombinationer Antal 
träffar 

Sökdatum Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar 

1.  Nurses 44366 2016-03-04    

2.  Nurse-patient relations 
 

19277 2016-03-04    

3.  Nurse's role 35129 2016-03-04    

4.  Attitude 205453 2016-03-04    

5.  Experience*  360022 2016-03-04    

6.  Work experience*  26898 2016-03-04    

7.  Job experience* 4162 2016-03-04    

8.  Intimate partner violence 5478 2016-03-04    

9.  Domestic violence 26154 2016-03-04    

10.  Battered women 2299 2016-03-04    

11. Spouse abuse  5411 2016-03-04    

12.   1 OR 2 OR 3 85075 2016-03-04    

13. 4 OR 5 OR 6 OR 7 543731 2016-03-04    

14. 8 OR 9 OR 10 OR 11 26704 2016-03-04    

15. 12 AND 13 AND 14 214 2016-03-04 214 57 4 (#2) 

Dubbletter = # 

Fritextsökning = *



 

31 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

 

Beskrivning av studie, t.ex. metodval……………………….. 
Finns det ett tydligt syfte?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
Patientkarakteristiska   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 
- Råder datamättnad? (om tillämpligt)  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Råder analysmättnad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande 
till en teoretisk referensram?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 
- Genereras teori?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 
 
Huvudfynd 
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………............ 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Hög □ Medel □ Låg 
 
Kommentar 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………................................................................................ 
 
 
Granskare (sign) ........................................................................................................................
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Tabell 3. Artikelöversikt 

Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Goldblatt, H. (2009). Israel. Caring for abused women: 

impact on nurses’ 
professional and personal 
life experience   

Kvalitativ metod med 
djupintervjuer.  
Fenomenologisk ansats.  

22 kvinnliga sjuksköterskor från 
olika sjukhus och vårdcentraler 

Hög 
12/14 = 86% 

Henderson, A. (2001). England och 
Kanada.  

Factors Influencing 
Nurses’ Responses to 
Abused Women 
What They Say They Do 
and Why They Say They 
Do It 

Kvalitativ studie med 
intervjuer först i 
fokusgrupp och sedan 
individuellt. Data 
analyserades genom 
transkribering och kodning 

49 sjuksköterskor, från både 
sjukhus och hälsocentraler 

Medel 
11/14 = 79% 

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

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

Kvalitativ studie med 
intervjuer. Data 
analyserades med 
grounded theory  

10 kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetar inom sjukvårdssektorn 

Hög 
13/14 = 93% 

Inoue, K., & Armitage, S. (2006). 
Australien och Japan.  

Nurses' understanding of 
domestic violence 

Kvalitativ studie, grounded 
theory. Intervjuer 

20 australienska sjuksköterskor 
och 21 japanska sjuksköterskor  

Medel 
11/14 = 79 

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

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer 

13 sjuksköterskor som arbetar 
på olika akutmottagningar 

Hög 
13/14 =93% 

Tower, M., Rowe, J., & Wallis, M. 
(2012). Australien. 

Reconceptualising health 
and health care for women 
affected by domestic 
violence 

Kvalitativ metod med 
Denzin's tolkande 
interaktionism. Intervjuer 

12 manliga och kvinnliga 
sjuksköterskor från två sjukhus 
och ett hälsocenter 

Medel 
10/14 = 71% 

Van der Wath, A., Neltjie van 
Wyk., & Janse van Rensburg, E. 
(2013). Sydafrika. 

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

Kvalitativ metod med 
fenomenologis ansats. 
Intervjuer 

11 sjuksköterskor som arbetar 
på akutmottagningar 

Medel 
10/14 = 71% 
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Bilaga 4 Exempel på analysförfarande  

Tabell 4. Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Översättning Kondensering Kod Kategori 

Nurses also have 
frustration when 
women go back into an 
abusive situation, and 
many do not understand 
why the woman would 
stay in such a 
relationship  

Sjuksköterskor känner 
även frustration när 
kvinnor återvänder till 
den våldsamma 
situationen och många 
förstår inte varför 
kvinnan stannar i ett 
sådant förhållande 

Sjuksköterskor känner 
frustration och förstår 
inte hur kvinnan kan 
återvända  

Sjuksköterskor 
känner frustration 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att bli känslomässigt 
engagerad och 
påverkad 

Several nurses 
expressed a fear of 
getting involved with 
these victims 
 

Flera sjuksköterskor 
uttryckte en rädsla för 
att bli involverad med 
dessa offer 

Sjuksköterskor 
uttryckte en rädsla för 
att involveras 

Sjuksköterskor 
känner rädsla  

 

Many nurses viewed 
domestic violence as an 
embarrassing 
occurrence in private 
life and, therefore, that 
it needed to be hidden 
from other people 
 

Många sjuksköterskor 
ser våld som en 
pinsam händelse i 
privatlivet och därför 
behöver det döljas 
från andra människor  

Sjuksköterskor ser 
våld som pinsamt och 
att det behövs döljas 

Ser våld som 
pinsamt 

 

One nurse remarked, "I 
don't think we've been 
educated as far as what 

En sjuksköterska 
påpekade, "Jag tror 
inte att vi har blivit 

Jag tror inte att vi har 
blivit tillräckligt 
utbildade.  

Inte tillräckligt 
utbildade 
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questions to ask, who 
we contact, or what to 
look for" 

tillräckligt utbildade i 
vilka frågor som ska 
ställas, vem vi 
kontaktar eller vad vi  
ska leta efter" 

Att inte ha 
förutsättningar 

We're really busy and 
we're running around 
and sometimes we can't 
stop and listen to them 
 

Vi är verkligen 
upptagna, vi jäktar 
runt och vi kan ibland 
inte stanna upp och 
lyssna på dem 

Är upptagna och kan 
inte stanna upp och 
lyssna 

Upptagna och kan 
inte lyssna 

 
 
 
 
Att inte ha 
förutsättningar 

Nurses often have 
difficulty finding an 
appropriate time or 
place to tackle the issue 
of abuse 

Sjuksköterskor har 
ofta svårt att hitta 
lämplig tid eller plats 
för att ta itu med 
våldsutsattheten  
 

Svårt att hitta lämplig 
tid eller plats 

Svårt att hitta tid 
eller plats 

 

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

Sjuksköterskorna 
upplevde sitt stöd till 
de misshandlande 
kvinnorna som ytterst 
meningsfullt  
 

Sjuksköterskorna 
upplevde sitt stöd som 
meningsfullt 

Upplevde sitt stöd 
som meningsfullt 

 
Att vara betydelsefull 
i mötet 

 

 


