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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Våld i nära relationer definieras som fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld utfört av en 

partner i en nära relation. Tretton kvinnor i Sverige dödas varje år av en man som de har 

eller tidigare har haft en relation med. Våldet är ett folkhälsoproblem som belastar 

samhället. Sjuksköterskans kunskap är viktig i mötet med våldsutsatta kvinnor för att 

identifiera våld i nära relationer då sjuksköterskor ofta utgör den första kontakten med 

sjukvården. 
 

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. 
 

Metod  

Allmän litteraturöversikt med induktiv ansats. Databassökningar i PubMed och CINAHL. 

Femton artiklar kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

och inkluderades i resultatet som analyserats med kvalitativ analysmetod. 
 

Resultat 

Vårdmiljön och sjuksköterskans professionella ansvar har betydelse i mötet med kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. I vårdmiljön upplever sjuksköterskorna tidsbrist, 

platsbrist och avsaknad av rutiner på arbetsplatsen. I sjuksköterskornas professionella 

ansvar behöver sjuksköterskorna hantera sina känslor i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan, vara medveten om sina egna erfarenheter av att vara utsatt eller ha bevittnat våld i 

nära relationer, informera och stödja kvinnan samt hantera en upplevd kunskaps och 

utbildningsbrist. 
 

Slutsats 

Vårdmiljön och sjuksköterskans professionella ansvar har betydelse i mötet med kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna upplever kunskapsbrist, tidsbrist 

och brist på privata utrymmen som försvårar omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. 

Sjuksköterskor behöver därför ytterligare utbildning inom ämnet våld i nära relationer och 

mer tid till mötet med dessa kvinnor. 
 

 

 

Nyckelord: Mötet, Professionellt ansvar, Sjuksköterskor, Upplevelser, Våld i nära 

relationer. 
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BAKGRUND 

 

Våld i nära relationer 

Intimate Partner Violence (IPV) definieras som fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt våld 

utfört av en partner i en nära relation (World Health Organisation [WHO], 2013). Det är ett 

problem i Sverige och två tredjedelar av de intervjuade kvinnorna uppger att de utsatts för 

våld av en man de är eller har varit i en relation med (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 

2002). Problemet med våld i nära relationer är globalt och en bedömning från WHO 

uppger att 38 procent av världens kvinnor någon gång blivit utsatta. Mörkertalet bedöms 

vara stort och BRÅ (2002) bedömer i en kartläggning om våld i nära relationer att cirka 80 

procent av alla kvinnor som utsatts för våld aldrig polisanmäler detta. Mörkertal gällande 

de utsatta för våld i nära relationer styrks även av Wong och Mellor (2014) som berättar att 

det kan bero på underrapportering av våldsbrott och icke konsekvent användande av 

definitionen våld i nära relationer i undersökningar och utredningar. I en studie av Pratt-

Eriksson, Bergbom och Lyckhage (2014) framkommer att den vanligaste förövaren i våldet 

mot kvinnorna är kvinnornas make eller pojkvän. Statistik från två studier i USA visar att 

ungefär 1,4 miljoner kvinnor och över 800 000 män faller offer för våld i nära relationer 

varje år (Frederick-Amar & Wilson-Cox 2006: Hawley & Hawley-Barker 2012). 

 

Det fysiska våldet utspelar sig i form av direkta slag, knuffar, sparkar och försök till 

strypning. Våld med olika typer av vapen räknas också till det fysiska våldet. Förövaren 

riktar ofta sin ilska och aggression medvetet mot kvinnan och väljer strategiskt var på 

kroppen våldet sker för att försvåra upptäckten av skadorna. Det psykiska våldet innebär 

bland annat utpressning och olika typer av verbala förolämpningar och kränkningar. 

Isolering och skuldbeläggning av kvinnan är också en del av det psykiska våldet som 

bidrar till ett psykiskt nedbrytande. Olika typer av försummelse, som att exempelvis 

undanhålla nödvändiga läkemedel är också exempel på psykiskt våld. Det sexuella våldet 

utspelar sig i form av icke samtyckliga handlingar såsom beröring och tvång att utföra 

sexuella handlingar samt våldtäkter (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019). 

 

Basu och Ratcliffe (2013) beskriver att IPV återfinns i alla åldrar, socioekonomiska 

grupper och kulturer runtom i världen. Förutom renodlat våld beskrivs även hot om våld, 

kontrollerande beteende, sexuellt tvång, isolation av partnern och styrandet av 

tillgängligheten till pengar som våld i nära relationer. Studier påvisar även att kvinnorna 

har blivit utsatta för våld i nära relationer uppemot 40 gånger innan de söker hjälp inom 

sjukvården. Hawley och Hawley-Baker (2012) beskriver även att om våldet utövas mot 

gravida kvinnor, ökar risken för att kvinnan omkommer av våldet. 

 

Vidare nämner Nationellt centrum för kvinnofrid materiellt våld som handlar om skador på 

egendom. Våldet kan utspela sig i form av att förövaren slår sönder möbler eller tvingar 

offret till att göra detsamma och det ekonomiska våldet som handlar om att förövaren tar 

kontroll över offrets ekonomi och ekonomiska tillgångar (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2019). 

 

Effekter på hälsan 

Våldet har påverkan på kvinnors hälsa. Våldet ger fysiska skador som kan leda till dödliga 

konsekvenser (Nationellt centrum för Kvinnofrid, 2019). Tretton kvinnor i Sverige dödas 

varje år av en man som de har eller tidigare har haft en relation med.  
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Dessa mördade kvinnor har ofta tidigare utsatts för våld av partnern under lång tid 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, 2019) 

 

Våld i nära relationer bedöms vara den andra vanligaste orsaken till skador och död på 

kvinnor i fertil ålder i USA. Våldet leder också till flertalet konsekvenser för 

offren exempelvis, depression, smärta och fysiska skador. Allvarliga konsekvenser som 

många gånger är livslånga (DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner, & Rohs Jr. 2013) 

 

Sinisalo och Moser Hällen (2018) belyser att våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem 

som belastar samhället och dess resurser varje år, då det leder till ohälsa hos offren, 

sjukskrivningar, arbetslöshet, vård inom hälso- och sjukvård och en försvårad 

bostadssituation för den utsatta. De våldshandlingar som utövas är brottsliga handlingar 

som ska utredas av polis och rättsväsende för att lagföra förövaren. 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar  
Våld i nära relationer är inget nytt fenomen utan återfinns långt tillbaka i historien. Det 

ansågs vara en naturlig del av den äktenskapliga relationen och fram till år 1864 var det 

legalt att misshandla sin hustru. Detta avspeglar samhället än idag då diskussioner ofta 

kretsar kring vem som bär ansvaret och vilken hjälp som förväntas av samhället (Sinisalo 

& Moser Hällen, 2018). 

 

En studie av McDowall (2010) visar att 25 procent av alla kvinnor i Storbritannien någon 

gång har eller kommer komma i kontakt med våld i sin nära relation. Studien lägger vikt 

vid den essentiella rollen som sjuksköterskan har i att uppmuntra de våldsutsatta kvinnorna 

till att söka hjälp. Författaren hävdar att stödet från sjuksköterskan i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan kan vara avgörande för kvinnans framtida kontakt med vården och 

andra hjälpsamma instanser. Att förstå beteenden som kan framkomma hos kvinnan samt 

se henne utifrån ett holistiskt perspektiv kan bidra till att öka kvinnans självförtroende och 

förhoppningsvis ge henne resurserna som krävs för att lämna relationen. 
 

Våld i nära relationer förekommer i samhället oberoende av religion eller etnicitet. Våldet 

berör oss alla och samhällets utmaning blir att identifiera våldsutsatta, ge skydd åt dessa 

samt arbeta förebyggande. Detta kräver kunskaper och kompetens av de personer som 

möter de våldsutsatta (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Hälso-och sjukvården har en 

betydande roll, då kvinnor någon gång söker vård för sina skador. Styrande lagstiftning 

inom hälso-och sjukvård beskriver att sjukvårdspersonal ska fråga om våld i nära relationer 

när misstankar föreligger (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). 
 

En svensk studie om sjuksköterskor i primärvården (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & 

Törnkvist 2012) och deras erfarenheter och upplevelser av att bemöta kvinnor som upplevt 

våld i nära relationer visar att så inte alltid är fallet. Av studiens 277 sjuksköterskor på 39 

olika vårdcentraler i Sverige som tillfrågades att delta fullföljde 190 studien. På frågan om 

de utforskade om våld i nära relation förekom svarade totalt 90 sjuksköterskor på frågan 

varav 84 sjuksköterskor svarade att de ibland ställde frågan till patienten. Anledningen till 

att frågan inte alltid ställdes var bland annat att de inte visste hur de skulle hantera svaret 

och en rädsla att bli personligt involverade. I en studie av Al-Natour, Gillespie, Felblinger 

och Wang (2014) uppger 61 procent av de jordanska sjuksköterskorna som deltog i studien 

en rädsla av att ställa frågan om våld i nära relationer med risk för att förödmjuka 

patienten. 
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Sjuksköterskans kunskap är viktig för att identifiera våld i nära relation. Sjuksköterskans 

holistiska synsätt på patienten uppmuntrar till att utforska ohälsan på ett djupare plan och 

därmed öka möjligheten att upptäcka våldsutsatta kvinnor (McDowall, 2010). 

 

Professionellt ansvar 

Ansvar är ett kraftfullt begrepp med djup innebörd. Från etymologin kan det avläsas att 

ansvar innebär att skapa en sammanbindning mellan sig själv och en annan person. Inom 

omvårdnadslitteratur beskrivs ordet ansvar utifrån både ett professionellt ansvar att utföra 

sina arbetsuppgifter men också utifrån ett personligt ansvar över sig själv, sina handlingar 

och i förlängning ett ansvar över andra. Ett ansvar som är mer än bara en uppgift, här 

handlar det om att se patienten och hennes anhöriga och förstå vad som är bäst för 

patienten (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar  
Att ta ansvar för de handlingar som sjuksköterskan utför och väljer att inte utföra är en del 

av det professionella ansvaret. I arbetet som sjuksköterska ingår dagligen ett ansvar. En del 

av ansvaret är tydligt definierat i form av att utföra specifika arbetsuppgifter. En annan del 

av sjuksköterskans ansvar handlar om ett ansvar för patienten, att hålla patienter 

välinformerade och delaktiga i sin omvårdnad (Sandman & Kjellström, 2013). Att bry sig 

om är enligt Patricia Benners och Judith Wrubels omsorgsteori människans grundläggande 

sätt att agera gentemot andra. De beskriver i sin huvudtes att detta är essentiellt för all 

mänsklig aktivitet och omsorgen att som sjuksköterska kunna bry sig om påverkar 

personens upplevelse av situationen. Sjuksköterskan kommer i sitt arbete möta personer 

med hälsa, ohälsa och lidande utifrån hur patienten uppfattar dessa tillstånd. 

Sjuksköterskan behöver därför på ett professionellt sätt kunna identifiera och sätta sig in i 

patientens unika situation (Benner & Wrubel, 1989). 
 

Sundborg et al. (2012) hävdar i sin studie att majoriteten av sjuksköterskorna är ovana att 

identifiera symptomen och relatera dessa till IPV. Författarna hävdar vidare att det krävs en 

mer gedigen utbildning, träning och bättre inställning både individuellt och organisatoriskt 

för att kunna hjälpa den våldsutsatta kvinnan. Hjälp behövs både på plats men också för 

den närmsta framtiden i form av exempelvis tillfälligt boende. Flertalet av kvinnorna som 

utsatts för våld i nära relationer upplever sig vara isolerade från världen. De kan därför 

gynnas av att träffa kvinnor i liknande situationer samt personal som är mer vana att möta 

våldsutsatta kvinnor för att få perspektiv på sin situation. I Sverige finns insatser som kan 

hjälpa kvinnor och vetskapen om dessa är en viktig del i sjuksköterskans professionella 

ansvar. 

 

Parveen och McGarry (2018) visar på en direkt förankring kring begrepp som finns listade 

i flertal etiska koder och identifikationen av skador uppkomna efter våld i nära relationer. 

Sjuksköterskan måste arbeta för att bevara, underhålla och utveckla sina kunskaper inom 

ämnet för att kunna bedriva en effektiv och säker omvårdnad. Författarna till studien listar 

flera faktorer som kan försvåra sjuksköterskans arbete med att identifiera våld i nära 

relationer, såsom brist på privata utrymmen, tidsbrist och begränsade öppettider. Det är 

viktigt att det finns utarbetade riktlinjer och handlingsplaner för hur omvårdnaden och det 

vidare omhändertagandet av den våldsutsatta kvinnan ska utföras då studier har visat att 

organisatoriskt stöd och dess attityder har en inverkan på den fortsatta omvårdnaden av den 

våldsutsatta kvinnan. 
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Sjuksköterskor innehar en nyckelroll och bär ett ansvar att försöka identifiera våldsutsatta 

kvinnor då sjuksköterskor oftast utgör den första kontakten med sjukvården. 

Sjuksköterskornas kunskap om relevanta omvårdnadsåtgärder kan förhoppningsvis bryta 

eller störa våldscykeln (Goméz-Fernández, Goberna-Tricas & Payá Sanchez 2017: 

Hinderliter, Doughty, Delaney, Rogers-Pitula & Campbell 2003). 

Mötet 

När en sjuksköterska möter en patient första gången är de inte bekanta med varandra. 

Sjuksköterskan vet inget om eventuella förväntningar och eller farhågor patienten har med 

vården eller hur situationen påverkar patientens liv. Det sjuksköterskan egentligen endast 

vet i detta skede är varför patienten uppsöker vård (Berg, 2014). Behov av vård öppnar upp 

för mötet och skall ses som en möjlighet att skapa en djupare förbindelse, ett partnerskap 

och en möjlighet att dela aktuell situation tillsammans (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). 

 

En svensk studie (Wallin Lundell, Eulau, Bjarneby & Westerbotn 2017) baserad på sju 

intervjuer med mexikanska kvinnor som utsatts för våld i nära relation av sin partner visar 

på brister i mötet mellan vårdpersonal och våldsutsatta kvinnor. En av deltagarna i studien 

beskriver ett bristande intresse och uppmärksamhet från vårdpersonal, då exempelvis 

personalen svarar i telefon och tittar på klockan under pågående patientkontakt. Vidare 

uppger också en av kvinnorna i studien en känsla av att dömas och nedvärderas av 

vårdpersonalen samt att inte tas på lika stort allvar som andra patienter. Vidare beskriver 

Wallin Lundell et al (2017) att några av deltagarna inte kände sig tillräckligt säkra för att i 

mötet med vårdpersonalen berätta om sina upplevelser. Orsaken till osäkerheten skiljde sig 

åt mellan kvinnorna men en gemensam nämnare som bidrog till att våga prata eller inte var 

det initiala bemötandet från vårdpersonalen. 

 

Mcdowall (2010) redogör i sin studie att om sjuksköterskor i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan tydligt visar att de finns tillgängliga för att hjälpa, så bidrar det till att kvinnan 

känner ett ökat stöd och minskad isolation. Att vara närvarande i mötet är också något som 

Benner och Wrubel (1989) beskriver i sin omsorgsteori. För att kunna hjälpa patienten 

under perioder med sjukdom, ohälsa och lidande så måste sjuksköterskan först vara 

närvarande i samtalet för att uppfatta och förstå patientens upplevelse av situationen 

(Benner & Wrubel, 1989). 

 

Varje patient har unika behov och vikten av individuellt anpassad vård, utifrån patientens 

livssituation är därför essentiellt. Grunden bygger på att sjuksköterskan aktivt lyssnar och 

är närvarande i mötet. Patienten behöver känna ett förtroende för sjuksköterskan för att 

berätta om sin livssituation. En inbjudan till en vårdrelation där sjuksköterskan med klarhet 

behöver visa att patienten är välkommen (Berg 2014). Vidare gör Berg (2014) liknelsen att 

någon knackar på en dörr och väntar på att bli insläppt, din öppenhet och förmåga att som 

sjuksköterska lyssna på patienten kan leda till att du blir insläppt i hela huset alternativt 

endast blir stående kvar i hallen. Patientberättelsen är grunden till att skapa denna relation 

och essentiell för personcentrerad omvårdnad. Patientens berättelse och behov av vård 

leder till en gemensam målbild och planering för omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 



 

 5  

Flensner (2014) skriver att livsperspektivet i vårdsammanhang innebär att personen som 

söker vård är expert på sig själv och genom att lyssna på patienten skapas en möjlighet att 

förstå patientens egna erfarenheter och händelser och därmed förstå hur det påverkar hens 

liv. 

Problemformulering 

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som drabbar kvinnor världen över. Det finns 

forskning i ämnet, i synnerhet forskning som belyser offrets upplevelse av att utsättas för 

våld, dock saknas en sammanställning av forskning som beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Sjuksköterskornas 

kunskaper, erfarenheter, professionella ansvar och agerande i mötet med de våldsutsatta 

kvinnorna kan ha betydelse för hur de väljer att gå vidare i framtiden. Majoriteten av 

existerande forskning belyser offrets upplevelser och erfarenheter. Vi avsåg att skapa en 

sammanställning av sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter och därmed fylla i 

kunskapsluckan när det kommer till sjuksköterskans perspektiv av att möta kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. 
 

SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. 

 

METOD  

Val av Metod 

Allmän litteraturöversikt med induktiv ansats har nyttjats för att besvara syftet i studien. 

Att studera aktuellt forskningsläge menar Rosén (2017) är av vikt för hålla sig uppdaterad 

inom området och därmed bidra till att bedriva evidensbaserad vård. Att genomföra en 

litteraturöversikt kan leda till att en sammanställning av tillgänglig data inom 

forskningsområdet skapas menar Forsberg och Wengström (2015). En induktiv ansats 

valdes då data i denna studie har samlats in och sammanställts objektivt och fördomsfritt 

för att därefter försöka dra eventuella slutsatser. Detta sätt att arbeta styrks av Priebe och 

Landström (2017), som menar att induktiva studier börjar i empirin och datan beskrivs så 

fördomsfritt och neutralt som möjligt. Resultatet av denna litteraturöversikt presenterades 

med en kvalitativ redovisningsform där beskrivande data i form av koder, teman och 

subteman redovisades med stöd av citat. Enligt Danielson (2017) styrks dessa teman och 

koder genom att citat används. 

Urval  

För att säkerställa kvaliteten i forskningen behöver enligt Polit och Beck (2012) 

urvalskriterier fastställas. För att upprätthålla en hög standard i vår litteraturöversikt har vi 

valt att utföra urval över artiklar som skall inkluderas och exkluderas enligt nedan. 
 

Inklusionskriterier 
Vetenskapliga originalartiklar som är publicerade i en vetenskaplig tidskrift inkluderades i 

vår litteraturöversikt. Att endast använda sig av originalartiklar i litteraturstudier styrks av 
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Polit och Beck (2012) då originalartiklar utgör primärkällor och anses mer tillförlitliga att 

basera litteraturstudier på. 
 

Artiklarna som har inkluderats ska även vara peer reviewed. Helgesson (2015) ser fördelen 

med att använda artiklar som är peer reviewed då andra forskare inom området har 

granskat innehållet och kommit med synpunkter på arbetet innan publicering. 
 

Endast kvalitativa artiklar inkluderades i denna studie, då vi avsåg studera tolkningar, 

upplevelser och erfarenheter bland sjuksköterskor i att möta kvinnor som utsatts för våld i 

en nära relation. Rosén (2017) rekommenderar att använda artiklar av samma typ i ett 

examensarbete.  
 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet skulle vara skrivna på engelska eller svenska, 

då det är språk som författarna i denna litteraturöversikt behärskar, och inte vara äldre än 

femton år. Tidsbegränsningen nyttjades för att säkerställa att adekvat och relevant kunskap 

användes. Avgränsningen på 15 år användes för att uppfylla en analyserbar mängd artiklar 

till resultatet. En avgränsning på 15 år är rimligt enligt Polit och Beck (2012). Vi har valt 

att endast inkludera artiklar som berör kvinnliga våldsoffer i vår litteraturöversikt, då 

majoriteten av de utsatta för våld i nära relationer är kvinnor (Nationellt centrum för 

kvinnofrid, 2019). 
 

Exklusionskriterier 
Vi har medvetet valt att exkludera artiklar som berör manliga våldsoffer från denna 

litteraturöversikt, trots att vi inser att även män faller offer för våld i nära relationer. 

Artiklar med låg kvalitet exkluderades. 

Datainsamling  

Systematiska sökningar som överensstämde med syftet genomfördes i Public Medline 

(PubMed) och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL). I 

PubMed utfördes sökningarna med hjälp av MesH termer och i CINAHL användes 

CINAHL Headings. Vi deltog i en databashandledning den sjunde februari 2019 med 

bibliotekarie från Sophiahemmet Högskola som delgav oss viktig information kring olika 

strategier för sökningar i de båda databaserna, ett arbetssätt som styrks av Rosén (2017). 

Att samla ord med liknande betydelse i ett gemensamt sökblock underlättade sökningarna. 

Polit och Beck (2012) betonar vikten av olika strategier för de olika databaserna. 

Sökningarna utfördes under perioden 22/1 till 7/2-2019 och relevanta artiklar valdes ut. 

Sökta artiklar kunde återfinnas i båda databaserna. Dubbletter hanterades genom att titel 

och författare jämfördes. Vi läste abstrakten till artiklarna och inkluderade 15 artiklar som 

vi fann vara relevanta för vår litteraturöversikt. Artiklarna har granskats enligt 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, se bilaga A och valda artiklar har 

sammanställts i matris, se bilaga B. 

 

Databassökning 

Nyckelorden i vår litteraturöversikt användes i sökningen av artiklar till resultatet. 

Nyckelord med liknande betydelse som sjuksköterska (nurse), sjuksköterskor (nurses), 

omvårdnad (nursing), rättsmedicinsk omvårdnad (forensic nursing) samlades i ett 

gemensamt sökblock genom att kombinera sökningen med Booleska operatorn OR. 

Genom att använda OR breddas sökningen och ger en högre sensitivitet enligt Karlsson 

(2017). Orden våld i nära relation (intimate partner violence, IPV), våld i hemmet 

(domestic violence) könsbaserat våld, (gender based violence), partner misshandel (spouse 
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abuse) och misshandlade kvinnor (battered women) samlades på liknande sätt i ett annat 

sökblock.  

Dessa två sökblock kombinerades sedan med booleska operatorn AND och kompletterades 

i sin tur med orden upplevelser (experiences), Känslor (emotions), och/eller sjuksköterske-

patient relation (nurse patient relations) vilket resulterade i olika träffresultat. Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver hur användandet av Booleska operatorer kan beroende på 

kombination begränsa eller vidga en sökning och därmed skapa ett smalare eller bredare 

sökresultat. Då majoriteten av artiklarna i PubMed och CINAHL är publicerade på 

engelska översattes våra svenska nyckelord till engelska enligt översättningen ovan. Vi 

använde oss av Svensk MeSH för att översätta nyckelorden till vedertagna MeSH termer. I 

CINAHL använde vi oss av “suggest CINAHL headings” för att säkerställa optimalt 

sökresultat. Utöver denna sökstrategi användes även så kallad fritextsökning (“Quick and 

dirty”) sökningar vilket också rekommenderades av bibliotekets personal. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 
 

Databas 
Datum 

Sökord Antal 

träffar 
Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

22/1-19 
  
  

(((nursing 

care[MeSH Terms]) 

AND intimate 

partner violence 

[MeSH Terms])) 

AND nurse patient 

relations[MeSH 

Terms] 

31 2 1 1 

CINAHL 
7/2-19 

  
  
  

Nurse or (MH 

“nursing”) or (MH 

“forensic nursing”) 

AND (MH 

“emotions”) or 

experiences or 

nurse-patient 

relations AND (MH 

“genderbased 

violence”) or 

domestic violence or 

( MH “intimate 

partner violence”) or 

(MH “gender-based 

violence”)   

137 40 16 10 

PubMed 
7/2-19 

(nursing care[MeSH 

Terms]) AND 

intimate partner 

violence [MeSH 

Terms] 

77 3 1 1 

TOTALT   245 45 18 12 
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Manuell sökning 
Vi har utöver sökningar i databaser tittat i referenslistan till artiklarna som vi funnit 

relevanta för vårt syfte, samt i referenslistor i liknande arbeten skrivna av andra studenter 

på andra lärosäten. Forsberg och Wengström (2015) rekommenderar denna manuella 

sökstrategi. Den manuella sökningen resulterade i tre inkluderade artiklar, Al-Natour, 

Qandil och Gillespie (2016). Häggblom och Dreyer Fredriksen (2011) och Inoue och 

Armitage (2006). Totalt inkluderades femton vetenskapliga artiklar i litteraturöversikten. 

Databearbetning 

Fyrtiofem sammanfattningar undersöktes vilket genererade 15 inkluderade artiklar 

relevanta för litteraturöversikten. Artiklarna granskades och bedömdes med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag, se bilaga A och valda artiklar har 

sammanställts i matris, se bilaga B. Om konsensus saknades efter granskning har vald 

artikel inte inkluderats i denna litteraturöversikt. Orsaker som gjorde att konsensus 

saknades var om artikeln bedömdes ha låg kvalitet eller inte svarade mot syftet. Efter 

granskningen graderades tretton artiklar som högkvalitativa och två som medelkvalitativa. 
 

Att kunna sitt material är viktigt för att bli självsäker och trygg med innehållet i studien 

(Polit & Beck, 2012). Vi har därför båda läst artiklarna flertalet gånger enskilt innan vi 

gemensamt påbörjade dataanalysen. Detta för att bli bekväm med materialet och säkerställa 

att vi båda accepterade att inkludera valda artiklar i resultatet. Översättning av text utfördes 

med stöd av ett Engelskt-Svenskt lexikon (Berglund & Wiman, 2011) för att säkerställa att 

ord översattes korrekt. Artiklarna som sammanställdes i matrisen presenterades därefter för 

en person med lång erfarenhet av att översätta text från engelska till svenska. Detta 

utfördes för att säkerställa att artiklarnas syfte och resultat översattes korrekt. 

Dataanalys  

Att analysera insamlad data kan enligt Forsberg och Wengström (2015) vara svårigheten 

med forskningen. Att genomföra en litteraturöversikt har likheter med en kvalitativ studie 

särskilt när det kommer till analys av data och val av analysmetod (Polit & Beck, 2012). 

Kvalitativ analysmetod är indelad i olika delar men bygger på att meningsenheter som 

svarade på syftet identifieras och kodas (Danielson 2017). 

 

Textdata har analyserats med hjälp av kvalitativ analysmetod i form av en innehållsanalys i 

fem steg beskriven av Forsberg och Wengström (2015). Vidare beskriver Forsberg och 

Wengström (2015) även att genom en kvalitativ innehållsanalys som genomförs på ett 

strukturerat sätt kan specifika fenomen studeras. Danielson (2017) menar att 

innehållsanalysen lämpar sig när text från flera kvalitativa studier skall analyseras och 

metoden rekommenderas att nyttjas av nybörjare för att lära sig hur textinnehåll kan läsas, 

struktureras och förklaras. 
 

Analysen har haft en induktiv ansats då arbetet har utgått från texternas innehåll och inte 

deduktiv där en förut bestämd teori testas menar Danielson (2017). Steg ett innebar att 

artiklarna lästes av båda författarna flertalet gånger för att bli bekant med materialet. Steg 

två bestod av att meningsenheter som beskriver sjuksköterskors upplevelser eller 

erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer har markerats med 

överstrykningspenna och sedan extraherats ur texten. I steg tre har dessa extraherade 
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meningsenheter sedan kondenserats, och därefter kodats till att beskriva en specifik 

upplevelse eller erfarenhet hos sjuksköterskan.  

Enligt Danielsson (2017) beskriver meningsenheter meningar eller ett antal ord med ett 

unisont budskap som svarar på studiens syfte och kod beskriver den kondenserade 

meningsenheten med ett ord och blir samlingsnamnet för innehållet i meningsenheten. I 

steg fyra har koderna sedan sammanställts och liknande koder har därefter bildat ett 

gemensamt tema. Teman ska enligt Danielson (2017) besvara frågan hur någonting 

upplevs och beskriver således innebörden av textinnehållet. I steg fem har vi presenterat 

vårt resultat. Vi har valt att presentera delar av sammanställd data i form av citat för att 

visa exempel på vår kodning och tematisering, se tabell två. Enligt Danielson (2017) ökar 

resultatets trovärdighet genom att använda citat från texten för att illustrera kodning och 

tematisering. Två teman har identifierats och redovisas i resultatet, se tabell tre. 
 

Tabell 2. Exemplifiering av kodning och tematisering. Schemat baseras på Danielson 

(2017) tabell beskriver exempel på hur kodning och tematisering har genomförts i arbetet. 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska reflektioner har genomförts under arbetets gång då detta är ett grundläggande krav 

för alla studier på vetenskaplig nivå enligt Forsberg och Wengström (2015).  

 

Våra forskningsetiska överväganden har baserats på Helgesson (2015) riktlinjer avseende 

god forskningssed och har inneburit att text inte har kopierats eller att resultat fabricerats 

eller förvanskats och att inkluderade artiklar i vår studie är etiskt granskade. Vidare har vi 

beskrivit resultat från alla inkluderade artiklar och redovisat både positiva och negativa 

Artikel 
(Författare 

och år) 

Text/meningsenhet Kod Tema Subtema 

Beynon et 

al (2012) 
“Time issues. if you are 

going to ask, you have to 

have the time to listen to the 

response and deal with the 

issue.” 

Tidsbrist Vårdmiljöns 

betydelse 
Tillgänglighet 

Häggblom 

& Möller 

(2006) 

“How is she (The battered 

women) going to survive the 

night” 

Oro Sjuksköterskans 

professionella ansvar 
Att hantera känslor 

i professionen 

Häggblom 

& Dreyer-

Fredriksen 

(2011) 

“Många gånger blir det 

alldeles tyst tycker jag… 

länge. Det har jag tagit som 

en utmaning… att kunna 

möta den här tystnaden, att 

kunna sitta tyst jätte länge 

och ändå finnas kvar....” 

Träning/erfarenhet Sjuksköterskans 

professionella ansvar 
Utbildning  

Sprauge et 

al (2015) 
”Sometimes I’ve had the 

same problem, this is what I 

did” 

Egen erfarenhet av 

våld 
Sjuksköterskans 

professionella ansvar 
Att formas av egna      

erfarenheter 
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fynd. Forsberg och Wengström (2015) beskriver att enbart använda och presentera vissa 

data från artiklar är oetiskt och får ej förekomma inom forskning.  

Vidare belyser Helgesson (2015) att enbart publicera vissa data kan ge en snedvriden bild 

av verkligheten och därmed inte vara representativt. Inkluderade artiklar ska vara godkända 

av en etisk kommitté eftersom god forskningssed enligt Helgesson (2015) handlar om att 

följa regelboken och att som forskare ta ansvar för att inte samhället, miljön, och/eller 

personer som deltar far illa av forskningen. 
 

RESULTAT 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien vilket redogör för sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 

Resultatet redovisas i form av två teman som framkommit efter kodningen som 

genomfördes under dataanalysen. Dessa teman är vårdmiljöns betydelse i mötet med 

våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskans professionella ansvar vid omhändertagande av 

våldsutsatta kvinnor. Under varje rubrik beskrivs även de subteman som skapat respektive 

tema. 

 

Tabell 3. Presentation av teman och subteman. 

Tema  Subtema 

Vårdmiljöns betydelse i mötet med 

våldsutsatta kvinnor 
•         Tillgänglighet i vårdmiljön 

Sjuksköterskans professionella ansvar vid 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor 
•         Efterfrågan av utbildning 

•         Ansvarstagande och stöttning 

•         Hantera känslor i professionen 

•        Att formas av egna erfarenheter 

 

Vårdmiljöns betydelse  

Tillgänglighet i vårdmiljön 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade vikten av en lugn vårdmiljö där kvinnorna kan 

diskutera öppet (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza. 2011). 

 

Deltagarna i studien av van Wyk och van der Wath (2015) beskrev sjukhusets brist på 

platser och privata utrymmen som en försvårande åtgärd i omhändertagandet av den 

våldsutsatta kvinnan. Sjuksköterskorna kunde inte ta upp frågan om kvinnans välmående 

när det låg en patient i sängen bredvid, då kvinnans integritet ifrågasattes. Många 

sjuksköterskor upplevde tidsbrist som ett problem (Anderzen-Carlsson et al. 2017; Beynon, 

Gutmanis, Tutty, Wathen & Macmillan, 2012; Goldblatt, 2009;Tower, Rowe & Wallis, 

2012; van Wyk & van der Wath, 2015). En sjuksköterska i studien av Beynon et al. (2012) 

berättade att : “We have very little time for patient care. Emotional support is not always 

there, heavy workload and fast paced environment. I walk away from a shift feeling I 

really have not done the best job for some of the women. (N)” (Beynon et al. 2012 s5). 
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Vidare upplevde sjuksköterskor att arbetsplatsen saknade rutiner och riktlinjer för att 

screena om eller adressera frågan om våld i nära relationer (Al Natour, Qandil, & 

Gillespie, 2016; Häggblom & Möller, 2006; Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell 

& Hylander, 2015). Användandet av ett strukturerat frågeformulär underlättade för 

sjuksköterskorna att initiera samtal om våld i nära relationer (Anderzen et al. 2017). 

 

Tillgängligheten i vårdmiljön påverkades avsevärt mellan olika länder på grund av 

kulturella skillnader. Normer i samhället försvårade omhändertagandet av den våldsutsatta 

kvinnan. I vissa länder är äktenskapligt våld accepterat i samhället och kvinnan förväntas 

vara tyst om detta för att inte vanära familjen (Al Natour et al., 2016; Inoue & Armitage, 

2006).  

Sjuksköterskans professionella ansvar  

Efterfrågan av utbildning 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde brist på adekvat utbildning. 

Sjuksköterskorna sökte hellre stöd hos experter inom området med mer erfarenhet som 

psykiatriker, socialarbetare och polis (Watt, Bobrow & Moracco., 2008 : Tower et al., 

2012). En sjuksköterska i studien av Tower et al. (2012) beskrev utmaningen med att bistå 

med sjukvård samtidigt som hen upplevde sig inte ha adekvat kunskap i området: “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. s220). 
 
Sjuksköterskorna med lång yrkeserfarenhet beskrev att de kände en intuition om att något 

var fel i mötet med kvinnan. Berättelsen som kvinnan uppgav var inte sammanhängande, 

kroppsspråket talade emot berättelsen och kvinnorna sökte återkommande för skador som 

borde läkt ut eller inte direkt kunde kopplas till IPV (Häggblom & Dreyer Fredriksen, 

2011: Häggblom & Möller, 2006). 
  
Ansvarstagande och stöttning 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde ett ansvar i sin yrkesroll, de informerade 

våldsutsatta kvinnor om lagligt stöd, förmedlade kontakt med socialtjänst, motiverade de 

våldsutsatta kvinnorna att lämna förhållandet och berätta för närstående att de utsatts för 

våld (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna gav även känslomässigt stöd till den 

våldsutsatta kvinnan (Watt et al. 2008). En sjuksköterska i studien av Watt et al (2008) 

beskrev sitt sätt att ge känslomässigt stöd och omvårdnad: 

 

 “First console her, be like, you know, I’m so sorry that this is happening to you, this is a 

terrible situation that’s happening, you know, but okay, here’s what we need to do . . . 

you’re not alone, you’re not lost . . . hope is still there.” (Watt et al. 2008, s723) 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde sig själva som den viktigaste professionen 

i vårdkedjan och hänvisade till deras roll som expert i det våldsförebyggande arbetet. 

Sjuksköterskan har en viktig roll som medlare mellan olika vårdprofessioner. I deras 

professionella ansvar ingår det att stå upp mot våld och tydligt belysa för de våldsutsatta 

kvinnorna att ingen besitter rätten att bruka våld mot en annan person. En sjuksköterska 

från studien av Häggblom och Möller (2006) berättar: 

 
 



 

 12  

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

most often I who see the patient last, who says goodbye at the ward...Yes as instruments 

we are extremely important, I should say that we are the most important chain.” 

(Häggblom & Möller, 2006, s1084) 
 
Resultatet visade att de våldsutsatta kvinnorna redan kunde känna sig förödmjukade och 

krävde därför ett professionellt förhållningssätt av sjuksköterskorna för att minska lidandet 

för kvinnorna (Brykczynski et al. 2011).  
 

Hantera känslor i professionen  
Resultatet visade att sjuksköterskor uppgav att de måste vårda dessa kvinnor utan att döma 

eller ha förutfattade meningar (Brykczynski et al., 2011). 
Flertalet sjuksköterskor beskrev att det kände ett ansvar för patienten och funderade på hur 

de kunde hjälpa. Ett exempel som styrker detta ges i studien av Goldblatt (2009): 

 

 “ I felt responsible for her ... I wept with her and did nothing but think about how to help 

her” (Goldblatt, 2009, s1649). 

  
Resultatet var delat i att våga visa känslor, och att inte låta personliga känslor påverka. 

Medlidande var en vanlig reaktion bland sjuksköterskor (Goldblatt. 2009; van der Wath, 

van Wyk & van Rensburg 2013). Ytterligare känslor som beskrevs var oro, både för offret 

och hens närstående (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor upplevde även ilska och 

frustration mot förövaren och händelsen i sig (Häggblom & Möller, 2006; Häggblom & 

Dreyer Fredriksen, 2011).  
 
Distansering var vanligt förekommande för att undvika att bli personligt involverad 

(Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013; Tower et al, 2014). En del sjuksköterskor 

ansåg att detta inte var deras jobb. Goldblatt (2009) beskrev att sjuksköterskorna 

adapterade ett medicinskt förhållningssätt i sitt arbete och åsidosatte omvårdnaden för att 

kupera känslor av hjälplöshet och ångest.  
 
Sjuksköterskor upplevde händelserna som starka och att det genererade kvarstående 

minnen som kunde påverka familjelivet då upplevelserna stal fokus från familjen 

(Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; van der Wath et al,. 2013). En deltagare i 

studien av Goldblatt (2009) berättar: 

 

”I am trying very hard to separate work from family. I am a mother and I do my best not to 

blur the boundaries in all my work domains- It’s very difficult for me. And when I return 

home from work, I can hug and kiss my kids and thank my lucky stars that i am their 

mother and he is their father” (Goldblatt, 2009, s1650). 
 
Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde lättnad och fann tröst när det såg att offret 

hade fått adekvat vård och hjälp (van der Wath et al., 2013).  
 
Besvikelse var en återkommande känsla för sjuksköterskorna. Delvis en besvikelse över att 

våldet sker men även att ingenting hände med förövarna (Häggblom & Möller 2006) och 

att misslyckas med att identifiera när en kvinna utsatts för våld, eller när en kvinna återgick 

till relationen med förövaren, trots att alternativ och strategier hade presenterats för att 

lämna förhållandet (Häggblom & Dreyer Fredriksen 2011; Beynon et al., 2012).    
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Att formas av egna erfarenheter  
Resultatet visade att sjuksköterskor som själv upplevt våld eller haft närstående som 

upplevt våld påverkades emotionellt och uppvisade en större ilska och frustration mot 

förövaren (Häggblom & Möller, 2006). Dessa sjuksköterskor gav bättre omvårdnad till de 

våldsutsatta kvinnorna (Christofides & Zilo, 2005). Personliga erfarenheter av att ha varit 

utsatt för våld i nära relationer kunde delges offret i terapeutiskt syfte (Sprauge et al, 

2016). 
 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Resultatet visar att vårdmiljön och sjuksköterskans professionella ansvar har betydelse i 

mötet och omvårdnaden av kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. I vårdmiljön 

upplever sjuksköterskorna en brist på tillgänglighet i form av tidsbrist (Anderzen-Carlsson 

et al. 2017; Beynon et al. 2012; Brykczynski et al. 2011; Goldblatt, 2009; Tower et al, 

2012; van Wyk & van der Wath, 2015.), platsbrist (van Wyk och van der Wath, 2015) och 

avsaknad av rutiner och arbetsmetoder på arbetsplatsen (Al Natour et al, 2016; Häggblom 

& Möller, 2006; Sundborg et al 2015). 

  

I sjuksköterskornas professionella ansvar behöver sjuksköterskorna hantera sina känslor i 

mötet med den våldsutsatta kvinnan, (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom 

& Dreyer-Fredriksen, 2011; Häggblom & Möller, 2006; van der Wath et al,. 2013) vara 

medveten om sina egna erfarenheter av ha utsatts för eller bevittnat våld, (Häggblom och 

Möller, 2006 ; Christofides & Zilo, 2005; Sprauge et al., 2016), informera och stödja 

kvinnan samt hantera en upplevd kunskaps -och utbildningsbrist (Watt et al., 2010 ; Tower 

et al., 2012). 

  

Att sjuksköterskor upplevde tidsbrist som ett hinder i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

förstår vi är problematiskt men inte speciellt förvånande då vi upplever att tidsbrist 

existerar på flertalet instanser inom hälso-och sjukvården. I studien av McGarry (2015) 

beskriver sjuksköterskor en tydlig tidsbrist som gör att de upplever sig inte hinna samtala 

med patienten angående våldsutsattheten på grund av hög arbetsbelastning. Studien belyser 

ytterligare att de även saknades tid till utbildning av personal i hur våld i nära relationer 

ska hanteras på arbetsplatsen och att bristen på privata utrymmen försvårade upptäckandet 

av våld i nära relationer. 

 

Den upplevda kunskaps-och utbildningsbristen skapar ett hinder i mötet då sjuksköterskor 

inte känner sig besitta rätt kompetens för att initiera frågan om våld i nära relationer utan 

istället väljer att söka stöd hos experter inom området så som psykiatriker eller 

socialarbetare (Watt et al., 2008 ; Tower et al., 2012). Vi anser att denna osäkerhet och 

kunskapsbrist bland sjuksköterskor kan leda till att våldsutsatta kvinnor inte fångas upp 

inom hälso-och sjukvården och att kvinnors skador inte identifieras vilket kan leda till att 

omvårdnaden i värsta fall uteblir. Detta problem styrks vidare i studien av Sundborg et al. 

(2012). Åttiofyra av etthundrasjuttiofyra tillfrågade sjuksköterskor frågade inte patienten 

om hen upplevt våld i nära relation. Av dessa svarade 52 sjuksköterskor att anledningen till 

att inte fråga var kunskapsbrist. Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskap kring 

hur frågan skulle ställas. Majoriteten av studiens deltagare bedömde själva att de hade en 

otillräcklig kunskap när det handlar om att möta och vårda våldsutsatta kvinnor.  
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Mcdowall (2010) beskriver de positiva effekterna av att som sjuksköterska i mötet bjuda in 

till samtal och visa att de finns tillgängliga för att hjälpa, då det kan leda till att kvinnorna 

känner sig mindre isolerade och vågar berätta. Betydelsen av sjuksköterskans initiala 

bemötande, för att kvinnor ska våga berätta om sin våldsutsatthet bekräftas också av 

Wallin Lundell et al. (2017) och Benner och Wrubel (1989) som beskriver vikten av att 

som sjuksköterska våga vara närvarande i mötet för att kunna hjälpa, förstå och se 

patientens unika behov.   

 

Resultatet visar att lång yrkeserfarenhet har betydelse i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan. En sjuksköterska med lång yrkeserfarenhet kan känna en intuition om att något är 

fel, det kan exempelvis handla om att kvinnans berättelse inte stämmer, något saknas i 

historien eller att kvinnans kroppsspråk säger något annat. (Häggblom & Dreyer 

Fredriksen, 2011: Häggblom & Möller, 2006). Omvårdnadsteoretikern Benner (2001) 

beskriver en teori om sjuksköterskans kliniska kunskap och kompetens i 

omvårdnadsarbetet. Hennes teori, att gå från novis till expert, anser vi även vara 

applicerbar inom denna kontext. Denna intuition är ett exempel på expertens förmåga att 

intuitivt se problem och fatta snabba alternativa beslut baserade på en enorm 

erfarenhetsbank. I studien Anderzen et al. (2017) framkommer att ett strukturerat 

frågeformulär underlättade i mötet med patienten och uppskattades av sjuksköterskor för 

att initiera samtal om våld i nära relationer. Vi ser ett samband mellan dessa sjuksköterskor 

och Benners teori om den avancerade nybörjarens förmåga att som sjuksköterska kunna 

bedriva omvårdnad genom att följa riktlinjer och utformade principer men utan förmåga att 

värdera prioriteringsgraden i åtgärderna. Genom vidare applicering av Benners teori  

förstår vi att den sjuksköterskeexamen vi kommer att erhålla endast tar oss till det 

inledande stadiet avseende kunskap inom ämnet våld i nära relationer. Efter snart fem 

terminer på sjuksköterskeprogrammet har vi enbart haft ett seminarium om våld i nära 

relationer. Kunskapen vi förvärvat tack vare detta arbete anser vi kan hjälpa oss att 

snabbare nå nästa nivå avseende kunskap inom ämnet våld i nära relationer. För att 

sjuksköterskor i framtiden ska våga initiera samtal kring våld i nära relationer och 

samtidigt kunna bidra med adekvat stöd anser vi att mer utbildning om våld i nära 

relationer bör implementeras i sjuksköterskeutbildningen. Denna slutsats dras även av 

Wyatt, McClelland och Spangaro (2019) som beskriver att nyutexaminerade 

sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap för att kartlägga förekomsten av våld i 

nära relationer. 

 

Att hålla patienter välinformerade och känna ett engagemang för patienten är en del av 

sjuksköterskans professionella ansvar (Sandman & Kjellström, 2013). Resultatet i denna 

litteraturöversikt visar att sjuksköterskor tar detta ansvar då de stöttar dessa kvinnor att 

lämna förhållandet, informera om vilket lagligt stöd som finns och förmedla kontakt med 

socialtjänst. Sjuksköterskor upplever sig som den viktigaste professionen i vårdkedjan och 

känner ett ansvar att informera och stödja våldsutsatta kvinnor (Häggblom & Möller, 2006 

; Watt et al. 2008).  

 

Sjuksköterskans personliga erfarenheter av att ha blivit utsatt eller bevittnat våld i nära 

relationer resulterade i att de gav en bättre omvårdnad av offren än sjuksköterskorna som 

inte hade blivit utsatta eller bevittnat våld (Christofides & Zilo, 2005). Deras egna 

erfarenheter har tyvärr lett till självförvärvad kunskap inom ämnet och kommer enligt oss 

aldrig att kunna likställas med den adekvata utbildningen som ges i ämnet.  
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Denna litteraturöversikt belyser endast sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer och inte övriga aspekter som exempelvis 

våld mot barn, män eller äldre personer. Vi har reflekterat kring detta och vi anser att dessa 

upplevelser och erfarenheter troligtvis kan appliceras i övriga våldsaspekter. 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt anses vara en god metod för att besvara syftet i studien. Styrkan med 

vald metod är att den möjliggör att inkludera flera sjuksköterskors upplevelser, eftersom 

arbetet nyttjat sammanställt resultat av tidigare genomförda kvalitativa studier med 

sjuksköterskor. Hade intervjuer av cirka 15 sjuksköterskor i Stockholm genomförts hade 

det enbart beskrivit deras upplevelser, men nu innehåller varje inkluderad artikel i 

genomsnitt cirka tio intervjuade sjuksköterskor, vilket resulterar i över 100 sjuksköterskors 

sammanfattade upplevelser och erfarenheter. Denna sammanställning av aktuell forskning 

möjliggör att hålla sig uppdaterad inom det aktuella området vilket styrks av Rosén (2017). 

 

Studien hade kunnat genomföras som en kvalitativ intervjustudie där sjuksköterskor hade 

fått berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Denna metod valdes dock inte i detta 

examensarbete, då metoden är mer tidskrävande eftersom ett lämpligt urval måste 

fastställas, riskanalyser genomföras och godkännanden om informerat samtycke ska 

inhämtas (Kjellström, 2017). Vi bedömde detta inte vara rimligt inom tidsramarna för vårt 

examensarbete. Däremot finns fördelar med att använda sig av intervjustudier där liknande 

frågor som i detta arbete ska besvaras eftersom det kan komma att bli material för vidare 

studier, arbetsmaterial eller riktlinjer på en arbetsplats om en kvalitativ studie hade 

genomförts med god kvalitet.  

 

En begränsning som tillämpades i sökningen av artiklar var publiceringsår. Inkluderade 

artiklar är publicerade inom femton år, vilket är rimligt enligt Polit och Beck (2012). 

Sophiahemmet Högskola rekommenderar att begränsa sökningen till tio år för att involvera 

den senaste forskningen. Avgränsningen till femton år visade sig dock vara nödvändig för 

att uppnå analyserbar mängd av artiklar som grund för resultatet. Då vi avsåg att 

studera upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer fann vi det bättre att utöka begränsningen till femton år. Erfarenheter och 

upplevelserna är subjektiva och påverkas inte av när artikeln är publicerad. Hade syftet 

varit att beskriva omvårdnadsåtgärder eller behandlingsprinciper när det kommer till 

våldsutsatta kvinnor hade arbete gynnats av att använda nyare forskning då dessa metoder 

konstant förändras allt eftersom ny forskning presenteras.  

 

Tretton av de femton inkluderade artiklarna var kvalitativa. I två av de inkluderade 

artiklarna (Christofides & Silo, 2005; Anderzen et al,. 2017) framgick inte den valda 

metoden tydligt. I samråd med bibliotekarier från Sophiahemmet Högskola bedöms 

artiklarnas metod som mixad. De kvalitativa delarna i studierna har nyttjas då de ansågs 

besvara syftet i studien.    

  

Sökorden hittades genom att identifiera ord som matchade syftet. Hjälp erhölls av en 

bibliotekarie från Sophiahemmet Högskola för att få en ökad förståelse i de olika 

databaserna, ett arbetssätt som styrks av Rosén (2017). Sökningar genomfördes i två olika 

databaser, PubMED och Cinahl, för att hitta relevanta artiklar. Validiteten i examensarbetet 

stärks av att använda sig av flera databaser med omvårdnadsfokus då olika artiklar kan 

finnas publicerade i olika databaser och fler relevanta artiklar kan upptäckas, detta styrks 

av Henricson (2017).  
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Vissa artiklar kunde hittas i de olika databaserna och under olika kombinationer av sökord. 

Det är möjligt att fler relevanta artiklar som svarade mot vårt syfte hade kunnat hittas om 

sökningar i flera databaser hade genomförts. Vi använde oss av Svensk MeSH för att 

översätta nyckelorden till vedertagna MeSH termer samt ett Engelskt-Svenskt lexikon för 

att säkerställa korrekt översättning.  

  

Valda sökord och kombinationer i sökblock har återspeglat syftet. Däremot har sökordet 

domestic violence, våld i hemmet, involverat alla typer av våld i hemmet och gav därför 

fler sökträffar. Med detta sökord hittade vi flertalet relevanta artiklar som tyvärr efter 

granskning behövde exkluderades då de inte följde inklusionskriteriet kvinnor som utsatts 

för våld i nära relation. Den manuella sökstrategin som rekommenderas av Forsberg och 

Wengström (2015) var framgångsrik då tre inkluderade artiklar hittades genom denna 

metod.    

 

Detta arbete har försökt beskriva en del av verkligheten på ett så korrekt sätt som möjligt, 

vilket enligt Priebe och Landström (2017), är hela syftet med vetenskapen. De ontologiska 

ställningstaganden som redovisas i detta arbete är baserade på den redovisade datan, som 

är ett resultat av vald metod i arbetet. Vi finner att studiens syfte har besvarats med vald 

metod. Arbetets ansats har varit induktiv och därmed inte behövt utgå från en specifik 

teori, utan litteraturen har fått tala för sig. Vi inser våra begränsningar i forskningsmetodik, 

vilket kan påverka resultatet på frågan om verkligheten faktiskt har fångats korrekt.  

Reflektioner kring våra egna kunskaper har genomförts och många gånger kretsat kring om 

det verkligen är möjligt att beskriva och förstå verkligheten precis som den är. Detta är 

enligt Priebe och Landström (2017) grunden i relativismen, att verkligheten inte kan 

beskrivas exakt. Vi inser också att det finns en risk att delar av vårt resultat omedvetet valts 

bort, något Priebe och Landström (2017) också beskriver som en risk i examensarbeten.   

  

Initialt under arbetets gång lästes de vetenskapliga artiklarna som inkluderats i 

litteraturöversikten igenom av båda för att få en uppfattning om helheten. Vidare lästes 

artiklarna gemensamt för att analysera innehållet, koda meningsenheter och skapa teman 

och subteman. Enligt Henricson (2017) stärker denna metod reliabiliteten i ett 

examensarbete. Arbetsmetoden har tagit längre tid i anspråk men har resulterat i att ett fåtal 

granskade artiklar har exkluderats då det saknades konsensus bland skribenterna angående 

lämplighetsgraden av den valda artikeln. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar nyttjades under databearbetningen för att 

värdera kvaliteten på inkluderade artiklar. Mårtensson och Fridlund (2017) rekommenderat 

att nyttja en fastställd granskningsmall under denna process. Tretton antal artiklar av hög 

kvalitet och två antal av medelhög kvalitet inkluderades. Granskningsmallen bidrog också 

till att artiklar enklare kunde exkluderas.   

  

Ytterligare sätt att öka arbetets trovärdighet var att illustrera delar av resultatet med citat 

från inkluderade artiklar. Citaten illustrerar vald tematisering, något som bör utföras för att 

styrka resultatets trovärdighet enligt Danielson (2017). För att förtydliga metodarbetet och 

analysprocessen nyttjades tabeller och scheman. Ett hjälpmedel som, om det används 

korrekt, enligt Mårtensson och Fridlund 2017 ökar det vetenskapliga värdet och arbetets 

bekräftelsebarhet.   
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De vetenskapliga artiklarna och artiklarnas syfte samt resultat sammanställdes i matrisen, 

bilaga B. Insamlat empiriskt material bedöms vara relevant, dock inser vi att resultatet från 

femton artiklar är en begränsad mängd data, vilket gör att bredden på arbetet blir begränsat 

och kanske inte tillräckligt omfattande för att säga att fynden och påståenden är helt 

trovärdiga, en begränsning och reflektion som Priebe och Landström (2017) nämner.   

  

Innan sammanställningen av arbetets resultat påbörjades diskuterades identifierade teman 

och subteman med handledare för att försäkra oss om att vår analys var rimlig. Detta 

tillvägagångsätt stärker arbetets trovärdighet enligt Mårtensson och Fridlund (2017). 

Även matrisen, bilaga B, presenterades för en person som har lång erfarenhet av att 

översätta text från engelska till svenska. Detta gjordes för att undvika att något hade 

misstolkats som hade kunnat äventyra de vetenskapliga artiklarnas relevans i 

examensarbetet. Flera andra utomstående med mångårig akademisk erfarenhet har även 

fått ta del av examensarbetet för att se över kvaliteten i det svenska och akademiska 

språket. Löpande under analysprocessen har flertalet handledningsträffar ägt rum, då 

studiekamrater och handledare fått ta del av tolkningen av insamlat material och lämnat 

synpunkter på detta. Denna resurs att nyttja extern granskning är något som Mårtensson 

och Fridlund (2017) anser stärka kvaliteten i examensarbetet.  

  

För att säkerställa att ingen har tagit skada av deltagandet i forskningen var ambitionen att 

endast inkludera artiklar som genomgått en etisk granskning. I två artiklar (Christofides & 

Silo, 2005; Häggblom & Möller, 2006) har det inte genomförts. I Häggblom och Möller 

(2006) har godkännande för genomförande av studien inhämtats från chefsjuksköterskan 

på enheten och deltagarna fick ge ett skriftligt godkännande innan första intervjun. I båda 

studierna är deltagarna avidentifierade och orten där studien genomfördes är inte 

specificerad. Vi bedömde således att risken för skada är minimal och inkluderade 

artiklarna i vår litteraturöversikt.   

  

Artiklarna som har inkluderats i vår litteraturöversikt har varit peer reviewed för att öka 

arbetets trovärdighet, då fler forskare inom samma fält fått ta del av materialet innan 

publicering menar Karlsson (2017). Presenterat resultat är också analyserat från 

primärkällor i form av originalartiklar vilket ökar kvalitén ytterligare i examensarbetet 

enligt Mårtensson & Fridlund (2017).   

Slutsats   

Vårdmiljön och sjuksköterskans professionella ansvar har betydelse i mötet med kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna upplever kunskapsbrist, tidsbrist 

och brist på privata utrymmen som försvårar omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. 

Slutsats är att sjuksköterskor behöver ytterligare utbildning inom ämnet våld i nära 

relationer och mer tid till mötet med dessa kvinnor.  

   

Fortsatta studier 

Fortsatta studier inom området behövs för att säkerställa att ny evidensbaserad omvårdnad 

ges till brottsoffren. Studierna kan med fördel riktas in på män och/eller kvinnor i särskilt 

utsatta grupper, exempelvis personer med utländsk härkomst, personer i samkönade 

förhållanden, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Litteraturöversiktens fynd kan med fördel användas som grund för att utarbeta lokala 

rutiner och riktlinjer inom akutsjukvården, primärvården, barnhälsovården och inom 

psykiatrin. Resultatet av vår litteraturöversikt kan även nyttjas av sjuksköterskor för att 

erhålla en fördjupad kunskap inom området.   
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 I  

BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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 MATRIS ÖVER INKLUDERADE ARTIKLAR. BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Al Natour, A., Qandil, 

A., & Gillespie, G.L. 

2016 

Jordanien 

Nurses roles in 

screening for intimate 

partner violence: a 

phenomenological 

study. 

Att beskriva 

sjuksköterskor i 

Jordaniens utövning 

av att screena för våld 

i nära relationer. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 12 manliga 

och kvinnliga 

sjuksköterskor från 

Jordanien från ett 

universitetssjukhus   

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer   

Analys: 

Fenomenologisk 

metod för analys av 

den kvalitativa 

datan 

12 

(-) 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 

behöver mer träning och utbildning om 

våld i nära relationer. Ett stort hinder för 

utövandet av screeningen som 

identifierats var personliga åsikter och 

värderingar. 

K 

I 

Anderzen-Carlsson, 

A., Gillå, C., Lind, 

M., Almqvist, K., 

Lindgren-Fändriks., & 

Källström, Å. 

2017 

Sverige 

Child healthcare 

nurses’ experiences of 

asking new mothers 

about intimate partner 

violence 

Syftet med studien 

vara att utreda 

barnsjuksköterskors 

erfarenheter att fråga 

mödrar till barn på 

åtta månader om våld 

i nära relation med 

hjälp av ett två-stegs 

frågeformulär.   

Design: Kvalitativ 

studie, induktiv 

ansats. 

Urval: 13 

sjuksköterskor på 

BVC mottagning 

med 2-13 års 

yrkeserfarenhet.  

Datainsamling: 

Semi strukturerade 

intervjuer 

Analys: 

tematisering 

13 

(-) 

Resultatet visade att det underlättade för 

sjuksköterskor att fråga om våld i nära 

relationer då ett fastställt frågeformulär 

fanns tillgängligt. 

Mix 

II 



  BILAGA B 

  II 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Beynon, C E., 

Gutmanis, I A., Tutty, 

M L., Wathen, C E., 

& Macmillan H L.  

2012 

Kanada 

Why physicians and 

nurses ask (or don’t) 

about partner 

violence: a qualitative 

analysis. 

Syftet med studien var 

att utforska läkare och 

sjuksköterskors 

professionella och 

personliga 

erfarenheter av 

adressera frågan om  

våld i nära relationer 

och att fastställa om 

det finns skillnader 

mellan dessa 

professioner..   

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Läkare 

(238) och 

sjuksköterskor 

(527) och fyra utan 

fastställd 

profession 

Datainsamling: 

Enkätstudie med 43 

frågor varav två 

öppna frågor med 2 

frågeställningar.  

Analys: Induktiv 

innehållsanalys. 

Teman och 

kategorier 

identifierades.  

769 

(-) 

Resultatet visar att huvudorsakerna till 

svårigheterna med att fråga om IPV var: 

tidsbrist, patientens agerande, dålig 

träning, språk och kulturella 

förbistringar, närvaro av partner. Det 

framkommer att mer övning behövs, 

särskilt hos sjuksköterskorna. 

K 

II 

Brykczynski, K A., 

Crane, P., Medink, C 

K., & Pedraza, D.  

2009  

USA 

Intimate partner 

violence: Advanced 

practice nurses 

clinical stories of 

success and challenge 

Syftet med studien var 

att öka förståelse om  

sjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om kvinnor som 

utsatts för våld i nära 

relationer. Målet var 

att omsätta resultatet 

till mer effektiva 

hälsofrämjande arbete 

för sjuksköterskor i 

deras komplexa arbete 

med kvinnor utsatta 

för IPV 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval:10 

sjuksköterskor med 

minst 10 års 

yrkeserfarenhet 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: Tolkande 

fenomenologi 

10 

(-) 

Sjuksköterskorna upplever både 

framgångar och utmaningar i 

omvårdnaden av de våldsutsatta 

kvinnorna. Resultatet delades in i åtta 

delar och belyste vikten av 

sjuksköterskans kliniska erfarenhet av att 

möta våldsutsatta kvinnor för att 

identifiera tecken på våld hos kvinnor 

som kom på nybesök, sjuksköterskan 

selekteringen av screening även då alla 

grupper gynnades av screening, vikten 

av att känna igen mönster i våldspiralen i 

mötet med kvinnor som befinner sig i 

utsatthet.  

K 

I 



  BILAGA B 

  III 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Christofides, N J., & 

Silo, Z. 

2003 

Sydafrika 

 

How nurses 

experiences of 

domestic violence 

influence service 

provision: study 

conducted in north 

west province, South 

Africa. 

Syftet med studien var 

att fastställa om det 

fanns ett samband 

mellan 

sjuksköterskans 

personliga 

erfarenheter av att 

vara utsatt för våld i 

nära relationer och 

kvaliteten på 

omvårdnaden som ges 

till våldsutsatta 

kvinnor.  

Design: Mixad 

metod 

Urval: 212 kliniskt 

arbetande 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Enkät och 

intervjuer 

Analys: Kvantitativ 

analysmetod 

212 

(-196) 

Resultatet visar att sjuksköterskor som 

har haft personer i sin närhet som har 

blivit utsatta för DV identifierar DV i 

högre grad samt ger en bättre omvårdnad 

till den våldsutsatta kvinnan. Däremot 

visar studien att det inte finns någon 

skillnad i upptäckandet eller 

omvårdnaden av kvinnor utsatta för DV 

om sjuksköterskan har personliga 

erfarenheter av att vara utsatt för våld. 

Mix 

II 

Goldblatt, H. 

2009 

Israel 

Caring for abused 

women: impact on 

nurses’ professional 

and personal life 

experiences. 

Att utforska inverkan 

av omvårdnaden av 

våldsutsatta kvinnor 

på sjuksköterskornas 

professionella och 

personliga 

erfarenheter 

Design: 

Fenomenologisk 

kvalitativ studie 

Urval: 22 kvinnliga 

Israeliska 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

Analys: 

fenomenologisk 

metodansats 

22 

(-) 

Resultatet visar svårigheter hos 

sjuksköterskor som har vårdat kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära 

relationer att kunna separera det 

professionella och privata. Den starka 

emotionella påverkan tenderar att följa 

med hem och skapa starka minnen av 

händelsen. Sjuksköterskorna beskrev ett 

stort medlidande och ansvar för 

våldsoffren. 

K 

I 
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  IV 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Häggblom, A.M.E., & 

Dreyer Fredriksen., S-

T. 

2011 

Norge 

 

Der bliver ofte stille – 

sygeplejerskers möde 

med kvinder, som har 

väret udsat for vold 

Att beskriva, 

undersöka och tolka 

sjukskötares 

upplevelser och 

användning av 

ingivelser i mötet med 

våldsutsatta kvinnor 

Design:  

Urval: 10 kvinnliga 

sjuksköterskor med 

erfarenhet av att 

vårda våldsutsatta 

kvinnor 

intervjuades, 3 

utpekade av chef 

övriga personligt 

kontaktade.  

Datainsamling: 

Intervjuundersökni

ng med 

semistrukturerade 

intervjuer  

Analys: 

fenomenologisk-

hermeneutik 

metodansats. 

10 

(-) 

Resultatet av insamlad data visade på 3 

subkategorier: att fånga situation, att 

handla och att inte se. Subkategorierna 

bildade följande teman: Sjuksköterskan 

berörs, tar emot och agerar. samt det 

motsatta, sjuksköterskan berörs inte och 

sluter sig för intryck. En del av 

sjuksköterskorna identifierar IPV tack 

vare magkänsla, men resultatet visar 

också att sjuksköterskorna inte låter 

dessa intryck påverka de i arbetet. 

K 

I 

Häggblom, A.M.E., & 

Möller, R.A.  

2006 

Åland 

On a Life-Saving 

Mission: Nurses’ 

Willingness to 

Encounter With 

Intimate Partner 

Abuse. 

Syftet med studien är 

att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter på djupet 

avseende våld i nära 

relation och som 

vårdgivare till offren. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

Urval: 10 kvinnliga 

sjuksköterskor 

inom statlig 

sjukvård, utvalda 

av sin chef alt 

kollega. 

Datainsamling: 

Intervjuer 

Analys: G.T. 

10 

(-) 

Resultatet visar att sjuksköterskan har 

kompetens och expertis i att vårda den 

våldsutsatta kvinnan. Däremot skapade 

mötet med offret stor frustration och 

stress för sjuksköterskan. Avsaknad av 

rutiner för omhändertagande av 

våldsutsatta lämnade sjuksköterskan till 

att improvisera och handla snabbt. 

K 

I 



  BILAGA B 

  V 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kumiyou, I., & 

Armitage, S 

2004 

Japan/Australien 

Nurses’ understanding 

of domestic violence 

 

Syftet är delat och 

handlar om att utreda 

hur australienska och 

japanska 

sjuksköterskor 

uppfattar 

konsekvenser av våld 

i nära relationer och 

sjuksköterskornas 

medvetenhet kring 

våld i nära relationer. 

Design: Kvalitativ 

studie,  

Urval: 41 kvinnliga 

sjuksköterskor 

arbetande på 

akutmottagning i 

Sydney eller 

Tokyo. 20 från 

Australien 21 från 

Japan.  

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Analys: grounded 

theory.  

41 

(-) 

Resultatet visade att på sex olika grupper 

av mottagande beroende på hur man 

uppfattar och tolkar våld i nära 

relationer, t.ex. naiva, oerfarna, 

medlidna, proaktiva, agerande och 

avvisande. Vidare föreslog australienska 

sjuksköterskor att det hade underlättat 

med färdiga riktlinjer för hur 

sjuksköterskor går tillväga med att hjälpa 

kvinnan så att varken yrkeserfarenhet 

eller tillhörandet i de sex grupperna ska 

påverka kvinnans hjälp. Mer utbildning 

inom ämnet behövs snarast. 

K 

I 
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  VI 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat  Typ 

Kvalitet 

Sprauge, C., Woollett, 

N., Parpert, J., 

Abigale, M., Hatcher, 

M., Sommers, T., & 

Brown, S.  

2015 

Sydafrika 

When nurses are also 

patients: Intimate 

partner violence and 

the health system as 

an enabler of 

women’s health and 

agency in 

Johannesburg. 

 

Syftet med studien är 

att försöka förstå 

sjuksköterskors roll 

kopplat till IPV, både 

avseende att själva 

vara offer och att 

vårda personer utsatta.   

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval:20 

sjuksköterskor 

arbetande på 

mödravårdscentrale

r, sjukhus och 

vårdcentraler i 

Johannesburg.   

Datainsamling:  

Semi strukturerade 

inspelade 

djupintervjuer. 

Analys: 

Innehållsanalys 

med tematisering. 

20 

(-) 

Resultatet visade på tre teman;1 

Sjuksköterskor förmågan hos 

sjuksköterskor som själva upplevt våld i 

nära relationer att lämna förhållandet. 2. 

Att finna stöd på arbetsplatsen. 3. 

Sjuksköterskans dubbla roll, att vara 

kvinna, själv utsatt, och samtidigt i 

rollens som sjuksköterska vårda andra 

utsatta kvinnor.  

K 

I 

Sundborg, E., 

Törnkvist, L., Saleh-

Stattin, N., Wändell, 

P., & Hylander, I. 

(2015) 

Sverige 

To ask, or not to ask: 

the hesitation process 

described by district 

nurses encountering 

women exposed to 

intimate partner 

violence. 

Syftet med studien var 

att förbättra 

förståelsen för 

distriktsköterskors 

upplevelser av att 

möta kvinnor som 

utsatts för våld i nära 

relation. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 11 kvinnliga 

distriktsköterskor i 

primärvården i 

Sverige 

Datainsamling: 

öppna djup 

intervjuer, 

Analys: integrerad 

grounded theory. 

11 

(-) 

Resultatet visar flertalet hinder till att 

fråga om våld i nära relationer. Många 

sjuksköterskor ansåg inte att det ingick i 

deras professionella ansvar att fråga om 

våld i nära relationer. Andra hinder var 

att känslomässigt påverkade av kvinnans 

berättelse om utsattheten. Det fanns även 

dåliga riktlinjer om hur man skulle fråga 

om våld i nära relationer. Fysiska tecken 

på misshandel minskade tvekan att fråga 

om våldsutsatthet. 

K 

I 

  



  BILAGA B 

  VII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tower, M., Rowe, J., 

&Wallis, M. 

2012 

Australien 

Reconceptualising 

health and health care 

for women affected by 

domestic violence. 

 

Syftet med studien är 

att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor som är 

utsatta för våld i en 

nära relation. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 12 

sjuksköterskor med 

minst 5 års 

yrkeserfarenhet 

Datainsamling: 

Djupintervjuer med 

sjuksköterskor som 

frekvent var en del 

av omvårdnaden av 

våldsutsatta 

kvinnor 

Analys: 

innehållsanalys, 

texten har kortats 

ned men ändå 

behållit meningen. 

12 

(-) 

Resultat visar att sjuksköterskorna 

använde sig av coping mekanismen 

distansering även fast det visade sig att 

det var kontraproduktivt på själva 

omvårdnaden av kvinnan. 

K 

I 

  



  BILAGA B 

  VIII 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Van der Wath, A., van 

Wyk, N., & Janse van 

Rensburg, E.  

2013 

Sydafrika 

 

Emergency nurses’ 

experiences of caring 

for survivors of 

intimate partner 

violence 

Att studera 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor som 

överlevt våld i nära 

relationer. 

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: 

Sjuksköterskor på 

akutmottagning 

som varit i kontakt 

med kvinnor som 

blivit utsatta för 

våld i nära 

relationer under det 

senaste året  

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

fenomenologisk 

metod 

Analys: 

Fenomenologisk 

tolkningsmetod.  

11 

(-) 

Akutsjuksköterskor i Sydafrika är ofta 

vittnen till det känslomässiga och fysiska 

effekterna av våld i nära relationer. 

Sjuksköterskorna i studien upplever en 

känslomässig påverkan och 

återkommande minnen av händelsen. 

Studien visar även att vara så nära de 

våldsutsatta kvinnorna framkallar empati 

hos sjuksköterskorna men även 

emotionell stress. 

K 

I 

Van Wyk, N,. & van 

der Wath, A. 

2015 

Sydafrika 

 

 

  

Two male nurses’ 

experiences of caring 

for female patients 

after intimate partner 

violence: a South 

African perspective 

Att utforska och 

beskriva 

erfarenheterna av 

manliga 

sjuksköterskors 

omhändertagande av 

kvinnor som utsatts 

för våld i nära 

relationer, ur ett 

Sydafrikanskt 

perspektiv.  

Design: Kvalitativ 

studie 

Urval: Manliga 

sjuksköterskor  

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

djupintervjuer  

Analys: Kvalitativ 

dataanalys med 

kontinuerliga 

reflexiva noteringar 

från författarna. 

2 

(-) 

 

Deltagarna upplevde en delad upplevelse 

av att både tillhöra samma kön som 

förövaren och samtidigt vara vårdaren av 

offret.  

 

K 

I 

  



  BILAGA B 

  IX 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Watt, MH., Bobrow, 

AE,. & Moracco, KE. 

2008 

USA 

Providing Support to 

IPV Victims in the 

Emergency 

Department Vignette-

Based Interviews 

With IPV Survivors 

and Emergency 

Department Nurses 

Syftet med studien var 

att jämföra den 

våldsutsatta kvinnans 

behov av stöd från 

sjuksköterskorna med 

vad sjuksköterskorna 

prioriterade att ge för 

stöd åt de våldsutsatta 

kvinnorna för att 

således identifiera 

bristerna i 

omhändertagandet och 

optimera hälso -och 

sjukvårdens sätt att ta 

hand om kvinnorna 

Design: Kvalitativ 

studie  

Urval: 10 

sjuksköterskor 

rekryterade på 

arbetet och 16 

våldsutsatta 

kvinnor på 

härbärgen.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer enligt 

Vignette konceptet 

Analys: Kvalitativ 

data analys 

26 

(-) 

Resultatet delades upp i tre vignetter där 

sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor 

fick svara på frågan om hur 

sjuksköterskorna skulle agera eller inte 

agera i specifika situationer i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan.    

K 

I 

 


