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SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund   

 
Våld i nära relationer är ett internationellt problem i samhället. Våld i nära relationer innebär 
fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld utfört av en partner i en nära relation. Konsekvenserna för 

kvinnor som upplever våld i nära relationer kan leda till allvarliga skador, handikapp eller 
dödsfall. Det är vanligare att kvinnor blir utsatta för grövre våld än män och har därmed ett större 

behov av stöd och hjälp, främst från sjukvården. Sjuksköterskans kunskap är viktig då hen oftast 
är den första vårdgivaren som möter de våldsutsatta kvinnorna.  
 

Syfte  
 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i 
nära relationer.  
 

Metod  
 

En litteraturöversikt med 15 utvalda studier från olika länder, kvalitativa och kvantitativa studier 
inkluderades. Studierna analyserades utifrån en integrerad analys och granskades utifrån 
Sophiahemmets Högskolas bedömningsunderlag.  

 
Resultat 

 
Sjuksköterskan ställs inför en rad utmaningar i mötet med den våldsutsatta kvinnan. Utifrån fyra 
underkategorier har erfarenheterna från sjuksköterskorna presenterats som visar att brist på 

kunskap, sjuksköterskans möte med kvinnorna, vårdmiljöns betydande roll och sjuksköterskans 
emotionella påverkar mötet. Det har också visat sig att sjuksköterskan bör vara professionell i 

mötet med den våldsutsatta kvinnan genom att kunna hantera sina känslor.  
 
Slutsats 

 
Sjuksköterskor upplever att de erhåller olika erfarenheter i sitt professionella yrke i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan. Erfarenheterna kan vara en kunskapsbrist, tidsbrist och en brist på 
avskildhet i vårdmiljön. Det behövs därför ytterligare utbildning för sjuksköterskor, inom ämnet 
våld i nära relationer, för att därmed få mer kunskap för att kunna bemöta och hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna. Det är även av vikt för sjuksköterskan att lägga ned tid i mötet med de 
utsatta kvinnorna. 

 
Nyckelord: Mötet, Professionellt ansvar, Sjuksköterskor, Utmaningar, Våld i nära relationer 
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INLEDNING 

Enligt Brottsförebyggande rådets bilaga (Brå) utsattes totalt 6,8 procent av Sveriges befolkning 
under år 2012 för våld i nära relationer (Brottsförebyggande rådet, 2018). När en patient söker 

vård och det indikerar på att hen har blivit utsatt för våld kan det vara svårt för sjuksköterskan att 
lyfta frågan då det kan vara ett känsligt ämne för patienten (Alshammari, McGarry & 
Higginbottom, 2018). Våld i nära relationer är ett internationellt problem i samhället 

(Socialstyrelsen, 2014). I yrken där mellanmänskliga möten förekommer bör en medvetenhet 
kring förekomsten av våld ständigt vara närvarande. Om denna medvetenhet fattas i mötet mellan 

sjuksköterska och patient kan sjuksköterskan inte ge adekvat omvårdnad (Socialstyrelsen, 2014). 
 

BAKGRUND 

 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer beskrivs som ett samhällsproblem världen över och berör såväl rättsliga 
som sociala hälso- och sjukvårdsaspekter (Socialstyrelsen, 2014). För den utsatta kvinnan är 

våldet alltid en kränkning av hennes mänskliga rättigheter (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 
Våld i nära relationer benämns oftast på engelska som Intimate Partner Violence (IPV) (World 
Health Organisation, 2012). Enligt WHO (2012) innebär IPV som antingen är fysiskt, psykiskt 

eller sexuellt utfört av en partner i en nära relation. Våld i nära relationer finns i alla miljöer och i 
alla socioekonomiska, religiösa och kulturella grupper. Det övergripande våldet i nära relationer 

drabbar kvinnor världen över. Den mest förekommande typen av våld mot kvinnor sker i nära 
relationer orsakat av partner eller tidigare partner. Exempel på former av fysiskt våld i nära 
relationer är örfilar, slag, sparkar eller grövre slag. Sexuellt våld innefattar tvång till samlag och 

andra former av sexuella övergrepp (WHO, 2012). Emotionellt och psykiskt våld innebär 
förolämpningar, nedvärdering, förödmjukelse, mobbning, hot om skada och hot om fråntagande 

av barn. Kontrollerande beteende innebär isolering av partnern från familj och vänner, 
övervakning av deras sysselsättningar och begränsandet av tillgång till finansiella resurser såsom 
exempelvis sysselsättning, utbildning eller sjukvård (WHO, 2012). Det är inte bara offret själv 

utan familjemedlemmar, medarbetare och samhället som blir påverkade av våld i nära relationer. 
Våld i en nära relation orsakar nedsatt psykologisk och fysisk hälsa, reducerar individens 

livskvalité och resulterar i minskad produktivitet (Huecker & Smock, 2018). Exempel på skadliga 
psykiska hälsoeffekter är posttraumatisk stress (PTSD), depression, ångest, sänkt självkänsla, låg 
livskvalité, psykosomatiska besvär, missbruk, självskador och kan leda till självmordstankar 

(Murray & Powell, 2009). Fysiska hälsoeffekter som är förknippade med våld i nära relationer 
kan leda till allvarliga skador, handikapp eller dödsfall (Mork, Andersen & Taket, 2014). De två 

vanligaste typerna av våld i nära relationer är att systematiskt kränka sin partner och försöka 
inskränka dess frihet (Frenzel, 2014). Det är vanligt att våld i nära relationer består av både 
psykiskt och fysiskt våld. Omkring 85 procent av de som utsattes för fysiskt våld 2012 blev även 

utsatta för psykiskt våld, och knappt 27 procent av de som utsattes för psykiskt våld blev även 
utsatta för fysiskt våld. Även då våld i nära relationer var lika vanligt mellan könen 2012 var det 

vanligare att kvinnorna blev utsatta för grövre fysiskt våld och hade därmed ett större behov av 
stöd och hjälp främst från sjukvården (Frenzel, 2014). Av de personer som blev utsatta för grov 
misshandel uppgav 29,1 procent av kvinnorna och 2,4 procent av männen att de vände sig till 

någon typ av vårdpersonal exempelvis en läkare, sjuksköterska eller tandläkare (Frenzel, 2014). 
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De flesta personerna som blivit utsatta för våld i nära relationer utsattes för det första gången 
innan de fyllt 25 år (Dudgeon & Evanson, 2014).  

Bakgrundsfaktorerna kring våld i nära relationer som är vanligast att jämföra är ålder, 
familjerelation, utbildning, boendeform och ekonomiska förutsättningar. Den åldersgrupp som är 

mest utsatt är 16 - 34 åringar, ensamstående föräldrar, personer utan eftergymnasial utbildning 
och personer som bor i flerfamiljshus (Frenzel, 2014). Kvinnor som har blivit utsatta visas oftast 
ha sämre ekonomiska förutsättningar än kvinnor som inte blivit utsatta. Forskning av Frenzel 

(2014) visar att det inte finns några tydliga skillnader i utsatthet mellan kvinnor som är födda i 

Sverige respektive kvinnor som är utlandsfödda.  

 

 

Mötet mellan sjuksköterska och den våldsutsatta kvinnan 

En sjuksköterska är oftast den första person med möjlighet att identifiera en våldsutsatt kvinna, 
då sjuksköterskor vanligtvis är de första vårdgivarna som offer möter när de vänder sig till vården 
(Alshammari, McGarry & Higginbottom, 2018). Sjuksköterskan bör ha lämpliga strategier och 
kompetens inom ämnet för att på bästa sätt kunna bemöta och hjälpa dessa kvinnor och enligt 

Socialstyrelsen (2014) en skyldighet hos sjuksköterskor att i mötet kunna identifiera våldsutsatta 
kvinnor. När sjuksköterskan undersöker för IPV ger det kvinnor en möjlighet till att få ett avslut 

på våldet (Dudgeon & Evanson, 2014). Det är av stor vikt att sjuksköterskan ger adekvat stöd till 
kvinnan i mötet så att hon får möjlighet att förändra sin situation (Keeling & Fisher, 2015). 
Forskning har visat att de flesta våldsutsatta kvinnorna vill bli tillfrågade om våld i nära relationer 

av sjuksköterskan. I sitt möte bygger sjuksköterskan och kvinnan en vårdrelation, där 
sjuksköterskan under mötet bör låta kvinnan få tid till att göra sig hörd. Sjuksköterskan ska 
samtidigt i mötet med den våldsutsatta kvinnan agera som ett stöd för henne så att hon inte 

känner ensamhet (Dudgeon & Evanson, 2014).  
Keeling och Fisher (2015) beskriver att det finns risker och konsekvenser om mötet med den 

våldsutsatta kvinnan går fel. Mötet kan gå fel, om sjuksköterskor agerar felaktigt eller inte agerar 
alls, på så sätt att det kvinnorna berättar inte tas på allvar eller att sjuksköterskan förminskar deras 
åsikter. De våldsutsatta kvinnorna kan uppleva att sjuksköterskan som dominerande i mötet när 

de söker hjälp. När sjuksköterskan förnekar de våldsutsatta kvinnornas berättelser och försöker 
tysta ner berättelserna kan det resultera i fortsatt hot och våld från våldsutövaren (Keeling & 

Fisher, 2015). 

I mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan är kommunikation viktig då parterna 

ska kunna förstå varandra och ett utbyte av information blir då möjligt. Kvinnan känner då att 
hon kan dela med sig av sina erfarenheter och känslor för att sjuksköterskan ska kunna arbeta 

personcentrerat vilket innebär att kvinnans behov står i fokus (Socialstyrelsen, 2015). Kvinnan 
ges möjlighet att vara delaktig i sin egen vård i mötet med sjuksköterskan samt att vården inte 
styrs av sjuksköterskans personliga åsikter. I mötet med kvinnan bör sjuksköterskan visa ett stöd, 

vara empatisk, inge ett lugn, ge hopp och tröst utan att bli för personlig (Socialstyrelsen, 2015). 

En studie visar på att kvinnor som upplever våld i nära relationer besöker hälso-och sjukvården 
dubbelt så mycket jämfört med kvinnor som inte upplever våld i nära relationer. Studien indikerar 
att majoriteten av kvinnors erfarenheter i mötet med vårdpersonal tenderar att vara negativa 

(Marion, Rowe & Wallis, 2012). De flesta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer upptäcks 
sällan av hälso-och sjukvårdspersonal. Även om våld i nära relationer tagits upp som en fråga till 

kvinnorna har hälso-och sjukvårdspersonalen varit passiva och inte agerat (Leppäkoski, 
Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2012). Många av kvinnorna som sökte sig till akuten och blev 
behandlade för sina skador fick sällan frågan om hur skadorna uppkommit (Calikoglu et al., 
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2018). Studier har vidare visat att kvinnor har svårt att dela med sig av vad de blivit utsatta för 
när det finns språkbarriärer, kulturella skillnader eller rädsla för konsekvenser av eventuella 

rapporteringsregler av sjuksköterskor. Eventuella rapporteringsregler innebär exempelvis att 
socialtjänsten blir kontaktad om det finns barn inblandade (Alshammari, McGarry & 

Higginbottom, 2018). Ett annat hinder kan vara att kvinnan är rädd för hot och förföljelse av 

mannen (McDowall, 2010). 

Kvinnorna har dock uttryckt en önskan om att hälso- och sjukvårdspersonal bör inleda en 
diskussion och ställa direkta frågor om våld. Hälso-och sjukvårdspersonal på akuten spelar en 

viktig roll i den inledande bedömningen och fortlöpande hantering av de våldsutsatta kvinnornas 
hälsa (Damra et al., 2015). En del kvinnor uttrycker svårigheter med att lita på manliga 
sjuksköterskor då de har ett förflutet av att inte kunna lita på män. Det beror på att de är av 

samma kön som kvinnans våldsutövare (Keeling & Fisher, 2015).Många kvinnor upplever skam 
och beskyller sig själva för att de utsatts för våld av sin partner och får därmed sällan någon hjälp 

då de väljer att vara tysta om det. Skammen och rädslan kan hindra den utsatta kvinnan från att 
söka och ta emot vård (Waldrop & Resick, 2004).  

Vidare finns det en frustration hos kvinnorna vad gäller personlig exponering av att avslöja vem 

som utsatt dem för våld, lågt förtroende för att sjuksköterskan ska ställa ytterligare känsliga 
frågor, rädsla för kränkande frågor och brist på integritet (Alshammari, McGarry 

& Higginbottom, 2018). Det framkommer även att att många kvinnor har passerat genom 
sjukvården utan att bli tillfrågade om förekomsten av våld i sina nära relationer av 
sjukvårdspersonal (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2012). Forskning har också visat att 

sjuksköterskor hade inte tillräckligt med förståelse för svårigheterna i att lämna mannen som 
utsatt dem för våld. En svårighet var att det kan bli en utmaning ekonomiskt om de har barn 
gemensamt (Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2012).  

 

Behandling för den våldsutsatta kvinnan 

Sjuksköterskan har chans att hjälp den våldsutsatta kvinnan genom att ge stöd, information och 
hänvisningar till relevanta resurser såsom exempelvis polis, socialtjänst, kvinnojour och 
kommunala stöd (Dudgeon & Evanson, 2014). WHO, 2004 har lyft frågan om de våldsutsatta 

kvinnorna och dess behandling (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å). WHO, 2004 vill föra 
fram att det är viktigt att sjuksköterskan inte tvingar eller trycker på att kvinnan ska genomgå en 

undersökning och eventuell behandling utifrån undersökningen (NCK,u.å). Det är upp till 
kvinnan själv. Om kvinnan väljer och bli undersökt är det utifrån de skador och symtom som 
finns vad som bedöms vara en relevant behandling (NCK,u.å). I det akuta skedet är det först och 

främst eventuella fysiska skador som tas hand om. Det är av stor vikt att sjukvårdspersonal 
dokumenterar de eventuella skadorna då de är viktiga bevis i en eventuell framtida rättsprocess 

(NCK,u.å). 

 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

 
I International Council of Nurses (ICN) beskrivs fyra grundprinciper för sjuksköterskan att jobba 

utifrån. De fyra grundprinciperna är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Vidare tas vikten upp av att sjuksköterskan i 

vårdarbetet främjar en miljö där mänskliga rättigheter, trosuppfattningar, värderingar och 
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sedvänjor respekteras hos enskilda personer, familjer och allmänheten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). I ICN:s etiska kod första huvudområde, sjuksköterskan och 

allmänheten tas vikten upp av att sjuksköterskan i sin profession agerar professionellt genom att 
vara respektfull, vara lyhörd, visa medkänsla, inge förtroende och bevara integritet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Vikten tas upp av att utveckla och övervaka säkerheten för en 
patient. De kvinnor som faller offer för våld i nära relationer är en särskilt sårbar grupp i 
befolkningen som inte enbart behöver identifieras av sjuksköterskor utan även av samhället för 

att få den hjälp de behöver (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskans roll är då att 
ingripa och hjälpa den våldsutsatta. Vidare beskrivs vikten i sjuksköterskans roll att använda sig 

av ett etiskt förhållningssätt och ha en öppen dialog med patienter. Ett etiskt förhållningssätt 
innebär bland annat att sjuksköterskan tar ställning mot oetiska metoder och förhållanden. Genom 
att sjuksköterskan tillämpar ICN:s etiska kod kan hen tillgodose den utsattes behov på ett 

lämpligt sätt och hjälpa patienten att återvinna sin självständighet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012). 

 

Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård innebär enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) att bekräfta 
samt respektera personens upplevelse av sjukdom och ohälsa, och att sedan arbeta utifrån detta 

för att hjälpa personen med att nå hälsa med basen för vad hälsan betyder för just den unika 
personen. Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver vidare att sjuksköterskan vid 

personcentrerad vård visar intresse för patientens berättelse vilket innebär att en relation formas 
mellan patienten och sjukvården. Patientens berättelse beskrivs som grunden till att skapa denna 
relation och är viktig för personcentrerad omvårdnad. Genom att sjuksköterskan visar intresse för 

den utsatta kvinnans berättelse och bjuder in kvinnan i planerandet och genomförandet av vård 
och omsorg implementerar sjuksköterskan en personcentrerad vård (SBU, 2017). Den 

våldsutsatta kvinnans berättelse och behov av vård leder till en gemensam planering och målbild 
för omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Då patienten delar med sig av sina 
erfarenheter och tankar kan sjuksköterskan erbjuda en personcentrerad vård som i det stora hela 

innebär att patientens behov står i centrum (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Pelzang (2010) bidrar 
det personcentrerade förhållningssättet till en bättre vårdkvalitet, minskade vårdkostnader samt 

att det ökar sjuksköterskans tillfredsställelse. Enligt Kitwood (1997) innebär personcentrerad vård 
även rätten till lindring och tröst.  

 

Tillit 

 
Tillit beskrivs som en övertygelse om trovärdighet eller goda avsikter i förhållande till personen i 
fråga enligt Nationalencyklopedin (u.å.). Tillit är involverat i alla mänskliga möten och 

upplevelsen av tillit kan beskrivas inom tre områden; tilliten till sig själv, tilliten till andra och 
tilliten till system. Tilliten till sig själv och andra skapar grundförutsättningar för närhet och 

delande av erfarenheter och genom tolerans för varandra kan tilliten skapas och växa. Tilliten till 
system innebär tilliten till olika vårdinstanser såsom sjukhus, primärvård och hemsjukvård. 
Tilliten är en unik personlig upplevelse som bygger på gemenskap i mötet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

Tillit beskrivs som en av de grundläggande förutsättningarna inom vården för ett fungerande 

samarbete och för att relationen mellan vårdgivare och patient ska bli så bra som möjligt (Bell & 
Duffy, 2009; Murray & McCrone, 2015; Eriksson & Nilsson, 2008). Tillit är ett viktigt begrepp 
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då det upplysts att den utsatta kvinnan vill bli lyssnad och trodd på samt inte dömas när hon talar 
om sina erfarenheter (Mccauley, Yur, Jenckes & Ford, 1998). Begreppet tillit och trygghet har en 

central betydelse som utgör basen för att bygga ett förtroende mellan vårdare och patient 
(Mccauley, Yur, Jenckes & Ford, 1998).  

Människan är i behov av tro och tillit för sin personliga utveckling (Rosengren, 2012). En god 
vård innebär att tilltron är ömsesidig i bemärkelsen att människan som patient ärligt vågar 
uttrycka sina besvär och att sjuksköterskan bemöter henne i relation till hela hennes situation 

Vidare beskriver Rosengren (2012) att tron och kraften förklaras på så sätt att även om 
människan under livets gång lär sig att tro på sin egen inre styrka så vill hon förlita sig och tro på 

andras godhet när hon behöver den.  

Begreppet tillit mellan sjuksköterska och patient definieras ytterligare som att tro på varandra 
utan rädsla, tvekan och misstanke, följa etiska normer och att hederligt samt tillmötesgående 

hantera patienten med god vilja istället för skada (Ozaras & Abaan, 2018). Denna goda vilja blir 
med tiden en attityd i interpersonella relationer. Sjuksköterskan förväntas ta hand om patienten, 

vilket leder till att patienten litar på sjuksköterskan och då ökar patientens sårbarhet. Känslan av 
tillit i en vårdrelation kan växa fram genom sjuksköterskans engagemang, öppenhet, pålitlighet 
och förtroende. Av denna anledning är förtroende en moralisk skyldighet som är nödvändig för 

ett professionellt förhållande i vården och för att uppnå tillfredsställande patientresultat (Ozaras 
& Abaan, 2018). Om patienten vågar öppna upp sig kan sjuksköterskan göra åtgärder som hjälper 

patienten att återvinna hälsa (Henderson, 1991). 

 

Problemformulering 

 
Våld i nära relationer är ett samhällsproblem världen över som berör såväl rättsliga som sociala 

hälso- och sjukvårds aspekter. För den utsatta kvinnan är våldet alltid en kränkning av hennes 
mänskliga rättigheter. Sjuksköterskor uttrycker att de har svårigheter i bemötandet av våldsutsatta 

kvinnor. Det är nödvändigt att uppmärksamma sjuksköterskans erfarenheter av mötet med 
kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer då många utsatta i dagsläget inte upptäcks och 

därmed sällan får den hjälp och det stöd de kan få.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor i vården som blivit utsatta 

för våld i nära relationer.  
 

 

METOD 

Val av metod 

 

För att besvara studiens syfte har en litteraturöversikt valts som metod. En litteraturöversikt 
innebär att passande artiklar som svarar på studiens syfte väljs ut och därefter analyseras och 
sammanställs (Kristensson, 2014). Litteraturöversikten ger en överblick av kunskapsläget inom 

redan existerande forskning inom ett speciellt ämnesområde (Polit & Beck, 2012). 
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Urval 

 

I urvalsprocessen har först sökord definierats och efter det har urvalskriterier bestämts utifrån 
Forsberg och Wengström (2015) urvalsprocess. Sedan genomfördes databassökningar och utifrån 

sökningarna har artiklar relevanta till studiens syfte valts ut för kvalitetsgranskning och 
genomläsning av författarna. Efter kvalitetsgranskning och genomläsning valdes 15 artiklar ut av 
författarna som låg till grund för resultatet. Alla inkluderade artiklar var peer-reviewed vilket 

innebar att artiklarna var kritiskt granskade av en eller flera forskare och anses därför vara av hög 
kvalité (Polit & Beck, 2012). Både kvalitativ och kvantitativ forskning inkluderas i denna studie. 

Kvantitativ forskning omfattar standardiserade mätmetoder och statistik i form av exempelvis 
siffror, tabeller, figurer och/eller diagram. Kvalitativ forskning används för att beskriva 
människors upplevelser genom intervjuer, observationer eller texter som är omöjliga att 

standardisera, beräkna eller generalisera. Båda perspektiven anses vara viktiga inom hälso-och 
vårdvetenskaplig forskning (Kristensson, 2014).  

 
Avgränsningar  
Avgränsningar aktuellt för denna studie var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska då det är 

det språk författarna till den befintliga studien behärskar. Engelska beskrivs som vetenskapens 
officiella språk och det språk som flest forskare publicerar sina studier på (Friberg, 2017). Vidare 

avgränsades till publicerings år mellan 2004 - 2019 för att nå aktuell forskning (Polit & Beck, 
2012). Peer-reviewed av artiklarna kontrollerades på tidskrifternas hemsidor då avgränsningar i 
PubMed saknade det. Alla artiklar som inte var originalartiklar uteslöts ur studien (Polit & Beck, 

2012). 
 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för denna studie var sjuksköterskor som mött kvinnliga våldsoffer. 
 

Exklusionskriterier  
Exklusionskriterier för denna studie var artiklar som omfattade manliga våldsoffer, när 

sjuksköterskan var utsatt för våld och artiklar som enbart fokuserade på barnmorskor. Inga 
exklusioner har gjorts i förhållande till geografiskt läge för studierna då våld i nära relationer 
anses vara ett internationellt problem (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Datainsamling 

 
Datainsamling genomfördes under april månad 2019 i databaserna Public Medline (PubMed) och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL). PubMed är en databas 
innehållande material från hela det biomedicinska området exempelvis omvårdnad, medicin och 
tandvård. Databasen CINAHL innehåller material inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi 

(Karlsson, 2017). För att få en ökad förståelse bokades ett möte in med en bibliotekarie från 
Sophiahemmets Högskola den 12/4 för att hitta sökord och göra avgränsningar som passade 

studiens syfte. Fördelen med att ta hjälp av bibliotekarien var att få mer kunskap om de olika 
databaserna och hur författarna skulle gå tillväga i de olika sökningarna och göra avgränsningar i 
sökningarna. I databasen PubMed genomfördes sökningar med Medical subject headings 

(MeSH). Sökningarna i CINAHL genomfördes med CINAHL Headings. Författarna har 
gemensamt sökt artiklar i både PubMed och CINAHL. Sökord som användes var nurses role, 

intimate partner violence, battered women, screening, domestic violence och nurse patient 
relations och sökorden var baserade på studiens syfte (Tabell 1). Sökorden har sökts med 
booleska operatorn AND eller OR. AND har använts för att ge en smalare sökning medan OR har 
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använts för att ge en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt Rosén (2012) ska en 
sökning göras i en databas där olika sökord kombineras vid en datainsamling. Därefter bör en 

filtrering ske utifrån de olika artiklarnas titel, abstract och fulltext. Totalt hittade författarna 457 
artiklar varav 81 abstract av dessa lästes och 61 artiklar lästes i fulltext. Sökningarna resulterade 

vid några tillfällen i att samma artiklar kom upp i de olika databaserna. Därav redovisades 
artikeln endast ur den första sökningen för att undvika felaktig redovisning i tabellen. Artiklar 
som bedömdes svara mot studiens syfte och inte fanns i fulltext beställdes till Sophiahemmet 

högskolas bibliotek. Totalt inkluderades 15 stycken vetenskapliga originalartiklar relevanta mot 
studiens syfte. Genomförda sökningar redovisas i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och i CINAHL  
 

Databas 
Datum 

Sökord  Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

PubMed 
19-04-10 
 

((‘’Nurses Role’’[MeSH 
Terms]OR  
‘’Nursing [MeSH Terms] OR 

‘’Battered Women’’[MeSH 
Terms] 

188 30 25 3 

PubMed 
19-04-10 

((‘’Nurse-patient 
relations’’))[MeSH Terms] 

AND ((’’Domestic 
violence’’)[MeSh Terms] OR 
(’’Intimate partner 

violence’’)[MeSH Term] OR 
(’’Battered woman’’)[MeSH 
Terms]  

46 16 5 2 

CINAHL 
19-04-08 

((‘’Intimate partner violence’’)) 
OR (‘’domestic violence’’) 
AND ((‘’nursing’’)AND 

((‘’screening’’)) 

35 8 7 3 

CINAHL 

19-04-08  

(MH ‘’Domestic 

violence+’’)OR (MH Battered 
women’’)  

AND (MH ‘’Nursing role’’) 
OR (MH ‘’Nurse-patient 
relations’’) 

44 18 16 2 

CINAHL 

19-02-26 

(MH ’’Domestic violence’’) 

OR (MH ’’Screening) OR (MH 
’’Intimate partner violence’’) 

AND 

144 9 8 1 

TOTALT  457 81 61 11 
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Manuell sökning 
Fyra stycken artiklar har inkluderats utifrån manuella sökningar. De manuella sökningarna 

genomfördes med hjälp av sökfunktionen similar articles i PubMed vilket gav en bredare sökning 
och därmed fler artiklar relevanta för studien. Sundborg, Saleh, Stattin, Wändell & Törnkvist 

(2012) gav artikeln av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan (2012). Robinson (2010) 
gav tre stycken artiklar: artikeln av Yonaka, Yoder, Darrow & Sherck (2007), Wyatt & Spangaro 
(2019) och Brykczynski, Crane, Medink & Pedraza (2009).  

 

Databearbetning 

 
Artiklarna som valdes ut av författarna har bedömts stegvis. Denna stegvisa bedömning 

genomfördes för att inkludera artiklar med så hög kvalité som möjligt passande för studien. 
Kristensson (2014) beskriver att det är viktigt att artiklarna i en litteraturöversikt är av hög 

kvalité. Artiklar av hög kvalité är artiklar som genomgått en kritisk granskning i tre steg 
(Kristensson, 2014). I det första steget lästes artiklarnas titlar och abstrakt för att avgöra om de 
bedömdes relevanta för studiens syfte. Artiklarna lästes sedan i sin helhet för att se om de svarade 

på studiens syfte vilket resulterade i att totalt 20 artiklar valdes bort som inte svarade på studiens 
syfte. I nästa steg lästes artiklarna kritiskt i sin helhet för att göra en ytterligare bedömning om 

artiklarna var relevanta för studien där ytterligare 6 artiklar valdes bort. Artiklarnas kvalité 
bedömdes utifrån en bedömningsmall. Mallen författarna har använts sig utav är Sophiahemmet 
Högskola bedömningsunderlag, bilaga A, en modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

samt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Utifrån Sophiahemmets Högskolas 
bedömningsunderlag bedömdes artiklarnas efter hög kvalitét, medel kvalitét och låg kvalitét. Se 
bilaga B. Översättningen genomfördes med hjälp av lexikon vid behov från engelska till svenska. 

Det som författarna ansåg svara på studiens syfte sorterades ut och formade denna studies resultat 
genom olika underrubriker.  

 

Dataanalys 

  
En integrerad analys tillämpades för att analysera artiklarnas resultat. En integrerad analys är ett 

sätt att sammanställa och analysera resultatet i en litteraturstudie i flera steg (Kristensson, 2014). 
För att lättare få en förståelse och värdera artiklarna som valdes ut var det viktigt att ställa de i 
relation till varandra istället för var för sig (Kristensson, 2014). Den insamlade data analyserades 

genom att båda författarna läste igenom de 15 utvalda artiklarna ett flertal gånger. Författarna 
bearbetade de funna resultaten i artiklarna gemensamt genom att markera ut delar i resultatet med 

en överstrykningspenna. Sedan sammanfattades de markerade delarna i ett dokument där olika 
kategorier upptäcktes och lade grunden för en huvudkategori och tre underkategorier i resultatet 
(Tabell 2).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 
Forskningsetiska överväganden bör alltid göras vad gäller urval och presentation av resultatet i en 

litteraturöversikt. Det är viktigt att välja artiklar som har blivit godkända av en 
etikprövningsnämnd där etiska överväganden noggrant studerats (Forsberg och Wengström, 

2015). Syftet med en etikprövningsnämnd är att skydda de enskilda deltagarnas identitet och ta 
hänsyn och respektera människans värde vid forskning (Kristensson, 2014).  Det är även viktigt 
att alla artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas och att alla resultat presenteras trots att 

resultatet inte stödjer forskarens åsikt (Forsberg och Wengström, 2015).  
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Forsberg och Wengström (2015) anser att det är oetiskt att bara presentera de artiklar som stödjer 
forskarens egen åsikt. Det är även viktigt att alla artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas 

och att alla resultat presenteras. Alla deltagare har rätt till skydd mot exploatering och deltagarna 
måste vara säkra på att deras deltagande eller den information som de tillhandahåller hålls strikt 

konfidentiellt (Polit & Beck, 2012). Detta är av stor vikt när undersökningsgruppen är personer 
som utsatts för våld i nära relationer eftersom deras upplevelser som de delar med sig av kan 
orsaka ytterligare skada om de avslöjas.  

 
Av den anledningen är det viktigt att ha i åtanke att forskningsfrågorna kan väcka obehag hos 

patienterna, riva upp obehagliga minnen eller att frågorna kan upplevas som misstänkliggörande 
eller anklagande för den utsatte (Alshammari, McGarry & Higginbottom, 2018). Utifrån 
Helsingforsdeklarationen kommer artiklarna att efterfölja krav på samtycke och säkerhet av de 

deltagande i studierna (World medical association declaration of Helsinki, 1964). 
Helsingforsdeklarationen är uttalanden kring etiska principer till medicinsk forskning för 

sjukvårdspersonal inom mänskliga ämnen (World medical association declaration of Helsinki, 
1964). Forskare bör se till att deras forskning inte är mer påträngande än nödvändigt vilket i detta 
fall kan vara viktigt ur kvinnornas perspektiv (World medical association declaration of Helsinki, 

1964). Detta eftersom att ämnet våld i nära relationer kan anses som ett känsligt ämne för den 
utsatta kvinnan (Alshammari, McGarry & Higginbottom, 2018). 

 

RESULTAT 

Resultatets 15 presenterade artiklar är markerade med en asterisk (*) i referenslistan för att enkelt 
urskiljas från övriga referenser. Ur resultatet framgick fyra underkategorier. Se tabell 2 nedan.  

 
 

Tabell 2. Presentation av underkategorier. 

 

Underkategorier 

● Brist på kunskap och ‘’verktyg’’ 
● Sjuksköterskans möte med 

kvinnorna 
● Vårdmiljöns betydande roll 
● Sjuksköterskans emotionella 

påverkan i mötet 

 

Brist på kunskap och “verktyg” 

 
Resultatet visar att många sjuksköterskor upplevde att det är en utmaning att ta upp frågan om 

våld i nära relationer (IPV) vid misstanke, då de kände att de hade brist på kunskap kring IPV 
(Yamada & Kato, 2015;Al-Natour, Qandil & Gillespie, 2016; Svavarsdóttir, Orlygsdottir & 

Gudmundsdottir, 2014;Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015;DeBoer, 
Kothari, Kothari, Koestner & Rohs, 2016;McGarry & Nairn, 2015;Natan & Rais, 2010;Beynon, 
Gutmanis,Tutty, Wathen & MacMillan, 2012). Bristen på sjuksköterskans kunskap inom IPV 

grundades i otillräcklig utbildning vilket resulterade i bristande kunskaper hos sjuksköterskorna 
om hur de våldsutsatta kvinnorna skulle tas om hand på bästa sätt (Al-Natour et al., 2016; 

Svavarsdóttir et al., 2014; Beynon et al., 2012). En sjuksköterska i studien av Al Natour et al. 
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(2016) beskrev känslor om att hon inte fått tillräckligt med utbildning och information om hur de 
våldsutsatta kvinnorna skulle tas om hand om och bemötas på bästa sätt. I en annan studie har 

nyexaminerade sjuksköterskor önskat att de hade fått mer utbildning och kunskap under sina 
studieår, då de kände att de hade en kunskapslucka inom ämnet våld i nära relationer efter 

utbildningens slut (Wyatt, McClelland & Spangaro, 2019).  
   
Sjuksköterskor visste inte när det var lägligt att ta upp frågan och tyckte inte att det var lämpligt 

att ställa frågan under sitt första möte med kvinnorna för att inte inskränka kvinnans personliga 
sfär. Sjuksköterskor visste inte heller hur frågan skulle ställas och fruktade att de skulle fråga på 

fel sätt. I en studie har de visat sig att knappt hälften av deltagande sjuksköterskor tog upp frågan 
vid misstanke om att deras kvinnliga patient blivit utsatt för våld i nära relation (Sundborg et 
al.,2015). Sundborg et al. (2015) förklarar vidare att när sjuksköterskorna misstänkte att kvinnan 

utsatts för våld valde de istället att ta kontakt med andra professioner som kan området bättre, 
exempelvis psykiatriker eller socialarbetare.  

 
Om sjuksköterskan hade en vilja att lära sig mer om identifiering av våldsutsatta kvinnor och om 
avdelningen upprätthöll en rutin för att upptäcka dessa kvinnor fanns det en större chans att 

utsatta kvinnor vågade träda fram. Resultatet visade att kunskap inom IPV var förknippat med att 
sjuksköterskan kände ökad trygghet och säkerhet i att våga ställa frågan (Al-Natour et al., 2016; 

Svavarsdóttir et al., 2014; Natan & Rais, 2010). En akutmottagning visade att sjuksköterskor 
kände sig trygga i att ha en sjuksköterska som har gått en professionell vidareutbildning inom 
våld i nära relationer. Den vidareutbildade sjuksköterskan hade fått mer kunskap kring hur hen 

kunde bemöta och uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. En central del i den vidareutbildade 
sjuksköterskans roll var att utbilda de andra sjuksköterskorna och genom utbildningen erhöll fler 

hälso-och sjukvårdspersonal på akutmottagningen kunskap kring hur de kunde uppmärksamma 
våld i nära relationer. Den vidareutbildade sjuksköterskan uppskattades av de andra 
sjuksköterskorna och sågs som en tidsresurs på akutmottagningen (McGarry & Nairn, 2015).  

 
För att komplettera sjuksköterskans bristande kunskap om våld i nära relationer fanns ett verktyg 

som hjälpte sjuksköterskor att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. I Svavarsdóttir et al (2014) 
studie beskrevs verktyget Women Abuse Screening Tool (WAST). WAST är ett allmänt använt 
frågeformulär världen över som består av åtta olika frågor för att underlätta identifiering av våld i 

nära relationer. Resultatet visade att frågeformuläret gjorde så att sjuksköterskan kände sig mer 
säker att ta upp ämnet med kvinnan när hen hade frågeformuläret till hands (Svavarsdóttir et al., 

2014). I en annan studie som genomfördes på en akutmottagning var en önskan om mer 
uppgiftsinriktade tekniker för att uppmärksamma våld i nära relationer hos en kvinna. 
Sjuksköterskorna på denna akutmottagning ansåg att det skulle kunna vara mer tidseffektivt än de 

hjälpverktyg som redan finns (Yonaka, Yoder, Darrow & Sherck, 2007). 
 

Sjuksköterskans inställning i mötet med kvinnorna 

 

Enligt Brykczynski, Crane, Medink & Pedraza (2009) studie var det av stor vikt för 
sjuksköterskor att bygga upp en relation till de våldsutsatta kvinnorna. Detta eftersom att 
sjuksköterskan ville få kvinnan att känna ett förtroende för att kunna öppna upp sig och dela med 

sig om vad hon varit med om. Resultatet visade att sjuksköterskor hade en viktig roll i att ge ett 
bra intryck hos den våldsutsatta kvinnan. Intrycket som sjuksköterskan gav resulterade i huruvida 

de våldsutsatta kvinnorna kände om de vågade dela med sig av sina problem eller inte. Om 
sjuksköterskan inte försökte sätta sig in och förstå kvinnans situation visade det sig att hon kom 
till att tvivla kring sjuksköterskans avsikter i deras första möte.  
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Kvinnorna kände sig även förnedrade och därmed över vad dem blivit utsatta för och därmed var 
det viktigt att sjuksköterskan inte dömde kvinnan för att förtroende dem emellan kunde skapas. 

Studien visade också att om tvivel mellan sjuksköterskan och kvinnan fanns i första mötet var det 
osannolikt att de i ett senare möte skulle kunna bygga upp ett förtroende för varandra 

(Brykczynski et al., 2009).  
 
Resultatet visade att många sjuksköterskor ansåg att de våldsutsatta kvinnornas problem eller 

historia inte var viktiga nog för att lyssna till och ta till sig av (Brykczynski et al., 2009). Många 
gånger handlade det om att sjuksköterskan behövde ge intrycket av att vara en aktiv lyssnare för 

att kvinnan skulle känna sig sedd och trodd på (Brykczynski et al., 2009). När sjuksköterskan var 
en aktiv lyssnare och då frågor ställdes med ögonkontakt samt när uppföljning kom på tal ansågs 
det vara en viktig del för kvinnorna (Williams et al., 2016). När känslor om att sjuksköterskor 

inte var aktiva lyssnare eller trodde på vad de våldsutsatta kvinnorna berättade uppstod 
frustration. Kvinnorna ansåg då att dem förlorat sin identitet och att det inte fanns plats för dem i 

vården (Williams et al., 2016). När sjuksköterskan inte levde upp till kvinnornas förväntningar 
kände de en frustration och misstro gentemot all vårdpersonal (Brykczynski et al., 2009).   
 

En studie har visat att en utmaning i mötet med kvinnan är sjuksköterskor av manligt kön (Van 
Wyk & Van der Wath, 2015). Manliga sjuksköterskor är inte alltid att föredra för att försöka 

bygga upp en relation med våldsutsatta kvinnor. Resultatet visar att en del kvinnor tvivlar mer på 
att berätta om vad dem blivit utsatta för till manliga sjuksköterskor. Detta på grund utav att 
kvinnorna inte kände lika stor tillit till manliga sjuksköterskor som de hade för kvinnliga då de 

var av samma kön som våldsutövaren (Van Wyk & Van der Wath, 2015). En manlig 
sjuksköterska från studien av Yamada & Kato (2015) berättade att en kvinnlig patient utsatt för 

våld i nära relation såg på honom med rädsla i blicken. Han menade på att han inte kände att han 
kunde stötta kvinnan i mötet av anledningen att han var av samma kön som våldsutövaren. Han 
menade på att han inte kunde göra något för henne men i efterhand ångrade han sig att han inte 

försökte hjälpa henne genom att ta hjälp av en annan sjuksköterska som kunde ha stöttat henne 
bättre. 

 

Vårdmiljöns roll  

 

Resultatet visade att vårdmiljön hade en stor påverkan i mötet mellan sjuksköterskan och den 
våldsutsatta kvinnan. Det ansågs vara viktigt med en lugn miljö där sjuksköterskan var ensam 

med kvinnan för att sjuksköterskan skulle kunna arbeta personcentrerat (Anderzen- Carlsson, 
Gillå, Lind, Almqvist, Lindgren & Källström, 2017; Beynon et al., 2012). Ett hinder i vårdmiljön 
visade sig vara en sal som delades med flera andra patienter eller en stressande miljö på akuten 

med patienter liggandes tätt intill varandra. Sjuksköterskan kände att den stressande miljön inte 
var optimal för att ställa frågan om våld i nära relationer då kvinnan exponerades för andra 

patienter och hennes integritet ifrågasattes. Studien visade att sjuksköterskorna märkte av att 
kvinnorna inte kände sig bekväma med att dela med sig av personliga erfarenheter under dessa 
förhållanden. Dels på grund av den eventuella stressiga miljön men även eftersom att det är ett så 

känsligt ämne som kvinnan inte vill att fler skulle höra om (Anderzen Carlsson et al., 2017). 
Resultatet visade att en utmaning för sjuksköterskan i vårdmiljön var tiden. Tidsbristen kunde 

leda till att sjuksköterskan hade svårt att ta sig tiden till att hitta ett ledigt rum där hen kunde sätta 
sig ned och ge kvinnan tid till att berätta vad hon utsatts för (DeBoer et al., 2016; Beynon et al., 
2012; Yonaka et al.,2007). Behovet av tid var viktigt för att diskutera känsliga ämnen. 

Sjuksköterskor kände sig pressade tidsmässigt, speciellt på akutmottagningar där ett högt tempo 
hör till vardagen (McGarry & Nairn, 2015; Yonaka et al., 2007). Det var viktigt för 
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sjuksköterskan att bygga upp ett förtroende med kvinnorna för att de skulle våga öppna upp sig 
för sjuksköterskan vilket krävde tid. Sjuksköterskorna var även medvetna om att tiden för de 

våldsutsatta kvinnorna att berätta vad de utsatts för skiljde sig från individ till individ då tiden är 
en subjektiv upplevelse (McGarry & Nairn, 2015). Studien visade också att sjuksköterskor på 

akutavdelningar som arbetar i stressade miljöer arbetade utifrån att se omedelbara resultat i mötet 
med patienter. Våld i nära relationer är en känslig fråga och kan oftast inte lösas genom ett 
enstaka besök på en akutmottagning (Robinson, 2010). Resultatet visade att tidsbristen för 

sjuksköterskor kunde leda till att de accepterade de förklaringar om den våldsutsatta kvinnans 
skador som i själva verket inte stämde. Även fast misstanke om att skadorna inte stämde överens 

med det som kvinnan uppgav så fanns inte tiden för sjuksköterskan att undersöka den 
bakomliggande orsaken till skadorna djupare (McGarry & Nairn, 2015). Ett exempel som styrker 
detta ges i studien av Yamada & Kato (2015) där en sjuksköterska berättar om känslan av att en 

patient verkligen såg ut att vilja berätta om någonting som tyngde henne. Sjuksköterskan visste 
att han borde ha ställt frågan om våld först men då tiden inte fanns där och han var stressad samt 

hade många väntandes patienter så gjorde han inte det. Sjuksköterskan förklarar vidare att han av 
den anledningen låtsades som att han inte märkte av att kvinnan bar på något som tyngde henne 
(Yamada & Kato 2015).  

 

Sjuksköterskans emotionella påverkan i mötet 
 
Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde känslor av glädje då hen genom att ha ansträngt sig 

och undersökt för IPV kunde uppmärksamma våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor som däremot 
inte ansträngde sig att undersöka kvinnor för IPV berättade om känslor som hjälplöshet, ilska och 
skuld. Dessa känslor var associerade med att sjuksköterskan kände till riskerna med att inte ställa 

frågan om våld och att inte ingripa för de utsatta kvinnorna (Al-Natour et al., 2016). Ett exempel 
som styrker detta ges i studien av Al-Natour et al. (2016) av en sjuksköterska som berättade att 

om hon inte undersökte eller erbjöd hjälp för våldsutsatta kvinnor kände hon sig förkrossad och 
skyldig för att hon inte kunde hjälpa den våldsutsatta. Sjuksköterskan önskade att hon kunde be 
den våldsutsatta kvinnan söka hjälp och anmäla våldsbrottet men att hon inte kunde göra det då 

det var upp till den våldsutsatta kvinnan själv att bestämma det. En annan sjuksköterska i studien 
av Al-Natour et al (2016) berättade att hon kände att identifiering var viktig då det kunde vara 

hon själv eller någon anhörig som skulle kunna vara utsatt för IPV och vara i behov av att bli 
identifierad.  
 

I en studie visade resultatet att sjuksköterskor upplevde att de antog en stödjande vårdroll som 
uppmuntrade dem att vara empatiska i mötet med alla sina patienter. Sjuksköterskorna berättade 

om förmågan att de försökte leva sig in i patientens situation och därmed lyssnade och kände den 
smärtan som kvinnorna kände, innan de gick ut ur kvinnornas situation. Sjuksköterskan gick 
efteråt åter tillbaka till sin professionella roll för att kunna ge kvinnorna det nödvändiga stödet för 

läkande. (Van Wyk & Van der Wath, 2015).  
 

I en studie delade sjuksköterskor med sig av erfarenheter om att bli för djupt involverade i den 
våldsutsatta kvinnans situation och därigenom själva bli påverkade genom att bli emotionella och 
känna ångest (Sundborg et al. 2015). Detta resulterade i att sjuksköterskorna undvek att ställa 

frågan till den våldsutsatta kvinnan, för att på så sätt skydda sig själva. En sjuksköterska i studien 
av Sundborg et al. (2015) uttryckte sig att ställa frågan kunde resultera i sådan ångest hos henne 

själv, att hon kände att det var bättre att inte ställa frågan. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion  

 
Resultatet visade att bristen på kunskap och utbildning kring våld i nära relationer begränsade 
sjuksköterskan att ta upp frågan i mötet med kvinnan. Resultatet visade att sjuksköterskorna 

istället valde att ta hjälp av specialister inom ämnet så som psykiatriker, socialarbetare eller den 
vidareutbildade sjuksköterskan inom våld i nära relationer. Författarna till denna studie uppfattar 

att sjuksköterskans kunskapsbrist inom ämnet gör att många kvinnor som utsatts för våld faller 
mellan stolarna och inte fångas upp i sjukvården och att deras skador då inte upptäcks. Det 
resulterar i att kvinnorna inte får den omvårdnad de behöver. Detta problem är återkommande i 

flera av de utvalda artiklarna, bristen på kunskap visar att mer än hälften av sjuksköterskorna i 
studierna inte vågar ta upp frågan (Yamada & Kato, 2015;Al-Natour, Qandil & Gillespie, 2016; 

Svavarsdóttir, Orlygsdottir & Gudmundsdottir, 2014;Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell 
& Hylander, 2015;DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner & Rohs, 2016;McGarry & Nairn, 
2015;Natan & Rais, 2010;Beynon, Gutmanis,Tutty, Wathen & MacMillan, 2012). Anledningen 

till detta var att de inte hade kunskap kring ämnet i hur frågan skulle ställas. Sjuksköterskorna 
beskrev vidare en osäkerhet inför hur de skulle ta upp ämnet med den utsatta kvinnan då de var 

rädda att frågan skulle uppfattas som en förolämpning (Waleen et al., 2000). 
 
Flera studier har visat att det har gett positiva effekter när sjuksköterskan i mötet bjöd in till 

samtal kring våld med kvinnan (McDowall, 2010;McGarry & Nairn, 2015;Al-Natour et al., 
2016;Williams et al., 2016). Det ledde till att kvinnan vågade öppna upp sig och dela med sig av 
vad hon blivit utsatt för. Hur sjuksköterskor gav sitt första intryck till kvinnan påverkade om 

kvinnan skulle känna sig trygg att dela med sig av vad hon varit med om eller inte (DeBoer et al., 
2016;Beynon et al., 2012;Yonaka et al.,2007. Tillit ansågs därför vara ett centralt begrepp för 

denna studie. Till grund i mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan krävdes det 
att kvinnan kände tillit för sjuksköterskan för att kunna öppna upp sig om det känsliga ämnet. 
Tillit visade sig vara ett viktigt begrepp då den utsatta kvinnan önskade bli lyssnad och trodd på, 

samt inte dömas när hon talade om sina erfarenheter (Mccauley, Yur, Jenckes & Ford, 1998).  
 

När sjuksköterskor hade en vidareutbildning inom IPV kände de sig mer trygga och självsäkra i 
att våga ta upp frågan om våld med kvinnan vid misstanke. Sjuksköterskorna kunde i mötet 
känna av att kvinnans berättelse inte stämde och att några detaljer inte stämde eller om kvinnans 

kroppsspråk sa något annat (Häggblom & Möller, 2006). Författarna anser att den 
vidareutbildade sjuksköterskan är en tillgång för de andra sjuksköterskorna på avdelningarna som 

känner att de inte har lika mycket kunskap inom ämnet. Ett annat hjälpmedel för sjuksköterskorna 
var att ta hjälp av ett frågeformulär i identifieringen av de våldsutsatta kvinnorna. Det får 
sjuksköterskan att känna sig mer trygg i att fråga men också att fler våldsutsatta upptäcks och får 

det stöd och hjälp de behöver. Författarna anser även att mer kunskap kring våld i nära relationer 
bör implementeras redan under sjuksköterskans grundutbildning.  

 
I och med att detta är ett stort internationellt samhällsproblem anser författarna att mer kunskap 
bör ges under utbildningen. Detta styrks även i en studie där sjuksköterskestudenter i Australien 

inte fick tillräckligt med kunskap under sin utbildning vilket resulterade i att de kände sig osäkra 
på att ställa frågan efter utbildningens slut (Doran & Hutchinson, 2017).  

 
Författarna har fått mycket mer kunskap och känner sig mer säkra på hur de ska gå tillväga om de 
möter en patient som misstänks ha blivit utsatt för våld i nära relationer under arbetet med denna 
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studie. Framförallt har författarna kommit fram till att olika faktorer kan göra väldigt stor skillnad 
på huruvida den våldsutsatta kvinnan uppfattar mötet med sjuksköterskan positivt eller negativt. 

Negativt är stress som är en återkommande faktor i denna studie. Stress av både sjuksköterskor 
men också vissa vårdmiljöer har visat sig vara ett stort problem i mötet mellan sjuksköterskan 

och den våldsutsatta kvinnan. Många gånger handlade det om att sjuksköterskorna inte hade tiden 
till att lyssna på kvinnorna vilket ledde till att de våldsutsatta kvinnorna valde att inte berätta vad 
det varit med om (DeBoer et al., 2016;Beynon et al., 2012;Yonaka et al., 2007). Denna studie har 

kommit fram till att tiden är en viktig komponent i omvårdnaden och att vården kan bli mer 
personcentrerad om sjuksköterskorna hade mer tid i mötet med de utsatta kvinnorna. Studier 

visade att frågan om våld många gånger inte togs upp med kvinnan just för att tiden inte var 
tillgänglig (McGarry & Nairn, 2015;DeBoer et al., 2016). Sjuksköterskornas utmaningar var att 
få kvinnorna att känna sig hörda och ta sig tid till dem trots sina hektiska scheman. När 

sjuksköterskan fick kvinnan att känna att hennes problem var värda att lyssna på och då våld i 
nära relationer är ett känsligt ämne tyder studien på att kvinnor tenderar till att skuldbelägga sig 

själva för det som de har varit med om. På grund av det höga trycket av patienter och den låga 
bemanningen på många avdelningar ledde det till stressade sjuksköterskor som kände att de inte 
hade tiden till att lyssna på den våldsutsatta kvinnan (Anderzen Carlsson et al., 2017).  

 
Återkommande vid analys av studierna i resultatet var vikten av att sjuksköterskorna var lyhörda 

och uppmärksamma på vad den våldsutsatta kvinnan berättade. Detta tas även upp i ICN:s första 
huvudområde, sjuksköterskan och allmänheten som en viktig aspekt för att kvinnan skulle våga 
dela med sig av sin historia (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). När sjuksköterskan inte 

bemötte de våldsutsatta kvinnorna med ett personcentrerat perspektiv och respekt beskrev 
kvinnorna känslor av sårbarhet och exponering. Sjuksköterskan förlorade då kvinnans förtroende 

vilket orsakade en motvilja hos kvinnorna att i framtida sjukvårdsbesök dela med sig av sin 
historia (Brykczynski et al., 2009). En viktig slutsats ur detta anser författarna vara att 
sjuksköterskor bör agera professionellt genom att stanna upp och agera personcentrerat i mötet 

med den våldsutsatta kvinnan. Författarna anser även att de är av stor vikt att sjuksköterskan 
försöker släppa den stress som finns runtomkring, dels för att bygga en relation med kvinnan men 

även för att visa att de finns där till hjälp för kvinnan.  
 

Metoddiskussion  

 
En litteraturöversikt valdes som metod för denna studie. Då en litteraturöversikt innefattar en 

överblick av redan existerande forskning inom kunskapsläget, ansågs metoden som det bästa 
alternativet för att sammanställa existerande forskning för att besvara studiens syfte (Polit & 

Beck, 2012). En nackdel med att använda sig av metoden litteraturöversikt är att författarna kan 
välja artiklar färgade utifrån sina egna åsikter eller förhoppningar om hur resultatet framställs. 
Detta har i största hand undvikits genom att författarna arbetat öppensinnat och försökt lämna 

sina egna åsikter utanför.  
 

Då våld i nära relationer är ett aktuellt problem i samhället ansågs det att en samlad överblick av 
det befintliga forskningsläget var väsentligt. Styrkan med den valda metoden för studien gav även 
möjligheten att samla och inkludera flera sjuksköterskors möten med den våldsutsatta kvinnan. 

Våld i nära relationer anses vara ett internationellt problem och gav litteraturöversikten en 
bredare syn på kvinnor utsatta för IPV genom att studier från olika länder inkluderats. 

 
Om en kvalitativ intervjustudie- eller enkätstudie istället hade valts som metod så hade studien 
enbart beskrivit de intervjuade sjuksköterskornas upplevelser, medan litteraturöversikten 
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möjliggjorde ett bredare och mer internationellt perspektiv. I ett större antal inkluderade artiklar 
intervjuades upp till 100 sjuksköterskor, vilket resulterade i fler sammanfattade upplevelser än 

om författarna själva hade intervjuat sjuksköterskor. En intervju- eller enkätstudie uppfattades 
också som mer tidskrävande, och ansågs av författarna inte vara inom tidsschemat för det angivna 

arbetet.  
 
De inkluderade artiklarna för studien var begränsade i sökningen till att innefatta publicerade 

artiklar inom tio år, vilket anses vara rimligt enligt Polit & Beck (2012). Även Sophiahemmet 
högskola råder att begränsa sökningen till tio år för att innefatta den senaste forskningen. 

Begränsningen av artiklarna till tio år ansågs i efterhand inte vara av hög relevans, då 
sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter för det valda ämnet är subjektiva och ansågs därför 
inte vara påverkade av när studien publicerades. Författarna har i efterhand därför kommit fram 

till att utökning av årtal till max 15 år hade även kunnat vara av relevans i denna studie. 
Författarna har därför valt att inkludera en äldre artikel av Yonaka et al. (2007). Ytterligare 

avgränsningar genomfördes till språket, endast artiklar publicerade på engelska valdes att ta med 
i litteraturöversikten. Detta eftersom engelska beskrivs som vetenskapens officiella språk och det 
språk som flest forskare publicerar sina studier på (Friberg, 2012). Det är även det språk 

författarna behärskar. Då det engelska språket inte är författarnas modersmål har författarna 
använt sig av ett svensk-engelskt lexikon för att risken för feltolkningar minimeras. Engelskan 

valdes även som språk för studien då författarna strävade efter att nå en global översikt då våld i 
nära relationer är ett problem världen över.  
 

Femton artiklar inkluderades, varav tio av dem var kvalitativa studier och tre var kvantitativa 
studier. Två av de inkluderade artiklarna (Natan & Rais, 2010; Anderzen et al,. 2017) var mix-

artiklar som innebar att artiklarna både var kvalitativa och kvantitativa. Genom att ha med både 
kvalitativa och kvantitativa studier har ämnet kunnat undersökas ur olika synvinklar. De 
kvalitativa studierna har gått in djupare på sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter medan 

de kvantitativa studierna har gett en större helhetsbild av antal genom mätvärden och siffror.  
 

En inkluderad studie (DeBoer et al,. 2013) visade ett stort bortfall av deltagare. Bortfallet i 
studien visade sig vara högt då insamlingen genomfördes genom ett webbaserat 
datainsamlingsverktyg som sändes via mail till sjuksköterskorna och att en minoritet deltagit i 

studien genom att ha svarat på utskicket. Studien valdes att ändå inkluderas av författarna då de 
sjuksköterskor som besvarat enkäten beskrev bristen på erfarenhet inom IPV som en utmaning i 

mötet med den våldsutsatta kvinnan, vilket ansågs svara på studiens syfte. Studiens kvalité 
bedömdes med III (låg kvalité) enligt Sophiahemmets bedömningsmall på grund av det stora 
bortfallet i studien.  

 
De utvalda sökorden som använts i de olika databaserna för att hitta relevanta artiklar till 

resultatet är ord som kunde ställas mot studiens syfte. Till hjälp hade författarna en bibliotekarie 
på Sophiahemmets högskola som delade med sig av sin kunskap i de olika databaserna men 
också rekommenderade sökord. Att ta hjälp av kunniga personer inom ämnet styrks av 

Kristensson (2014). Sökningarna genomfördes i två olika databaser, CINAHL och PubMed. Om 
andra sökord hade använts hade resultatet kunnat se annorlunda ut men däremot när vi sökte på 

artiklar i olika databaser så kom samma artiklar upp många gånger vilket författarna då ansåg att 
resultatet inte hade sett annorlunda ut om andra databaser använts trots olika sökord. Artiklar som 
har hittats i både Pubmed och CINAHL har då endast redovisats ur den första sökningen för att 

inte ge ett missbedömt antal artiklar i tabellen. 
Författarna upplevde svårigheter i att hitta relevanta artiklar som speglade syftet. 
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Då sökordet domestic violence, våld i hemmet gav träffar som involverade alla typer av våld i 
hemmet gav de artiklar som inte hade med studiens syfte att göra. Till en början hittades flera 

relevanta artiklar med detta sökord men som efter genomläsning fick exkluderas då de inte hade 
med studiens syfte att göra. I Forsberg och Wengström (2015) rekommenderas manuell 

sökstrategi som har varit till stor hjälp i denna studie. Fyra inkluderade artiklar hittades utifrån 
den manuella sökstrategin. Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag användes för att 
kvalitetsgranska och klassificera de utvalda vetenskapliga artiklarna för studien. Artiklar 

inkluderade i studien bestod av både låg, medel och hög kvalité. En fastställd granskningsmall 
var att rekommendera under arbetets gång för att studera insamlat material på ett strukturerat sätt 

(Kristensson, 2014). 
 
Alla inkluderade artiklar i författarnas litteraturöversikt var peer reviewed i avsikt att öka arbetets 

trovärdighet. Vid peer review har artikeln granskats av fler forskare inom samma område vilket 
ger den vetenskapliga studien en förbättrad kvalitet och högre trovärdighet (Helgesson, 2015). 

Forskningsetiska överväganden har även tagits i hög beakt. Alla artiklar som inkluderades var 
godkända av en etikprövningsnämnd. Etikprövningsnämndens syfte är att skydda de enskilda 
deltagarnas identitet och ta hänsyn till människans värde vid forskning (Kristensson, 2014). 

Författarna till denna studie ansåg att det var väldigt viktigt att deltagarnas identitet skyddades. 
Sjuksköterskorna i just denna studie träffar utsatta kvinnor, våldsutsatta kvinnor som är livrädda 

att bli avslöjade sin identitet då de är rädda för att sina våldsutövare då ska få veta att de är 
avslöjade och därmed är kvinnornas liv oftast i fara. Helsingforsdeklarationen har även legat till 
grund i denna studie då författarna kände att det var viktigt att de som deltagit gett samtycke och 

att forskningen inte ska kännas påträngande vilket det lätt kan göra när det är ett sånt känsligt 
ämne som diskuteras.  

 

Slutsats 

 
Sjuksköterskans professionella ansvar och vårdmiljön är av stor betydelse som kan leda till 
utmaningar i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskans erfarenheter är 

att kunskapsbrist, tidsbrist och brist på avskilda rum från andra patienter kan resultera i 
svårigheter i det personcentrerade mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan. 

Även tillit har visat sig vara en viktig synpunkt för att mötet ska bli så bra som möjligt mellan 
sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan. 

 

Fortsatta studier 

Författarna anser att det finns ett ständigt behov av vidare forskning kring våld i nära relationer 

då det är ett aktuellt problem i samhället internationellt och alltid är en kränkning mot den utsatta 
individen. Författarna tycker att vidare forskning inom sjuksköterskans möte med våldsutsatta 
kvinnor behövs för att få en fördjupad kunskap i mötet individerna emellan. I nuvarande 

forskning saknas klara riktlinjer på många arbetsplatser om hur de våldsutsatta kvinnorna ska 
kunna identifieras vilket skulle kunna vara bra att forska vidare på i framtida studier. Förslag på 

fortsatta studier vore kvalitativa intervjustudier där den våldsutsatta kvinnan delar med sig av sina 
känslor för att då kunna få en bättre helhetsbild om hur sjuksköterskan kan hjälpa den utsatta 
kvinnan på bästa sätt.  
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Klinisk tillämpbarhet 

Studien har bidragit med en djupare förståelse kring sjuksköterskans möte med våldsutsatta 

kvinnor. Kvinnor utsatta för våld i nära relationer kan påträffas i olika vårdinstanser såsom på 
akutmottagningar, primärvården, somatisk avdelning och inom hemsjukvården. Av den 

anledningen tycker studiens författare att samtlig vårdpersonal inom hälso- och sjukvård kan ha 
vinning på att ta del av denna litteraturöversikts resultat samt för de som vill erhålla fördjupad 
kunskap inom ämnesområdet. 
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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 = Med el  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. Avsikten 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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Författare 

År (för 
publikation) 

Land (där studien 
genomfördes) 

 

Titel 
 

 

Syfte  Metod  

(Design, urval, 
datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

A. Al-Natour., A. 
Qandil., G.L 
Gillespie,. 
2016 
Jordan 

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

Syftet med studien 
var att beskriva 
sjuksköterskor i 
Jordaniens roller 
och praxis vid 
identifiering för 
IPV. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: 12 st manliga och 
kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetade på ett 
universitetssjukhus i 
Jordanien deltog i studien 
Datainsamling: Insamlingen 
gjordes genom att deltagarna 
intervjuades år 2014 med 
hjälp av en semistrukturerad 
intervju.  
Analys: Analysen gjordes 
med hjälp av Step of 
Colaizzi’s fenomenologiska 
metod för att analysera den 
kvalitativa datan samt för 
transkribering av datan. Två 
utredare analyserade 
transkripten separat. 
 
 
 
 
 

12 
(-) 

Studien beskriver att 
sjuksköterskorna saknade 
utbildning och erfarenheter att 
identifiera IPV. 
Sjuksköterskorna kände sig då 
inte bekväma eller att det var 
deras roll att ta upp frågor om 
IPV vid misstanke.  

      K 

      II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

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 
var att studera 
barnsjuksköterskors 
erfarenheter av att 
fråga mammor till 
barn på 8 månader 
om IPV genom att 
använda en tvåstegs 
enkät och genom 
intervju.  

Design: Kvalitativ & 
kvantitativ studie 
Urval: 13 sjuksköterskor på 
BVC mottagning med 2-13 
års yrkeserfarenhet. 
Datainsamling: 
Semistrukturerande 
intervjuer, enkät 
Analys: Tematisering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 
(-) 

Studien visar att det var viktigt 
att sjuksköterskan ställde frågan 
om våld vid rätt tidpunkt och 
bakom stängda dörrar. 

    Mix  
      II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 
 
 

Syfte  Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 
 

Typ 
Kvalitet 

Beynon, C., 
Gutmanis, I., 

Tutty, L., Wathen, 
N,. & MacMillan, 

L. 
2012 

Kanada 

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

Syftet med studien 
var att mäta utvalda 

brittiska 
primärvårdskliniker 
nuvarande nivåer 

av kunskap, 
attityder och 

kliniska färdigheter 
inom detta område. 

Design: Kvalitativ design 
Urval: 238 Läkare och 769 
sjuksköterskor från Kanada 
valdes slumpmässigt från 
kända disciplinspecifika 
professionella kataloger. 

Datainsamling: 
Datainsamling skedde genom 
att deltagarna fick slutföra en 
mailad enkät om IPV, vilket 
innehöll två öppna frågor om 

hinder och hjälpmedel att 
fråga om IPV 

Analys: Texten från de öppna 
frågorna transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
induktiv innehållsanalys.  

 

 

 
 

 

 

 

931 
(-) 

 

Resultatet visar på flera hinder i 
avseende att ta upp frågan om 
IPV, så som tidsbrist, brist på 
kunskap, brist på 
utbildning/träning, brist på plats 
och privat utrymme, språk och 
kulturbarriärer med mer. 

K 

I 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod  
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Brykczynski, K A., 
Crane, P., Medink, 
CK., & Pedraza, 
D. 
2009 
USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Studiens syfte var 
att öka förståelsen 

angående 
sjuksköterskors 

erfarenheter av att 
möta kvinnor som 

utsatts för våld 
inom nära 
relationer.  

Design: Kvalitativ design 
Urval: 10 sjuksköterskor 
intervjuades med minst 10 års 
erfarenhet inom yrket 
Datainsamling: Data 
samlades in genom intervjuer 
med 10 sjuksköterskor för att 
upptäcka deras sätt att vara 
med, stödja och hjälpa 
kvinnor som har upplevt IPV.  
Analys: Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
tolkningsfenomenologi.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 
(-) 

Studien visar på att 
sjuksköterskorna både upplever 
utmaningar och framgångar vid 
omvårdnad av de våldsutsatta 

kvinnorna. Resultatet består av 
tolkningar av kliniska 

berättelser om kunskap i 
praktiken. Läkande metoder i 
mötet med den våldsutsatta 
kvinnan identifierades och 

beskrevs.    

K 

II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Typ 
Kvalitet 

DeBoer, Mican I., 
Kothari, R., 
Kohtari, C., 
Koestner, Amy L., 
& Rhos Jr T. 
2013 
USA 

What are barriers 
to nurses screening 
for intimate partner 
violence?  
 
  

Syftet med studien 
var att identifiera 
och undersöka 
sjuksköterskors 
attityder och hinder 
vid identifiering av 
IPV.   

Design: Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval: Undersökningen var 

distribuerad till kliniska 

sjuksköterskor som vårdade 

patienter på en nivå 1 trauma 

center.  

Datainsamling: Insamlingen 

gjordes med en anonym 

tvärsnittsundersökningsstudie. 

Ett webbaserat 

datainsamlingsverktyg Survey 

Monkey användes för den 

undersökande studien. Även 

pappersvarianter av 

undersökningen distribuerades 

till legitimerade sjuksköterskor 

under insamlingsperioden. 

Analys: Analysen skedde genom 

att data set exporterades till 

Excel-filer och omvandlades 

sedan till SPSS-format. SPSS 

användes för databashantering 

och dataanalys.  

494 
(338) 

 

Studien visar att de flesta 
sjuksköterskor som deltog har 
rapporterat att identifiering av 
IPV är viktigt och att det är 
sjuksköterskans ansvar att 
identifiera sina patienter. 
Sjuksköterskorna beskrev att 
hinder för identifiering var 
arbetsmiljörelaterade hinder 
samt att det vanligaste hindret 
var bristen på erfarenhet. 

      K 

      III 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Natan, MB., & R 
Rais, I,. 
2010 
Israel 

Knowledge and 
attitudes of nurses 
regarding domestic 
violence and their 
effect on the 
identification of 
battered women 
 
 

Studien syftade till 
att undersöka 
effekten av 
sjuksköterskans 
kunskap, 
avdelningsrutiner 
och attityder om 
identifiering av 
misshandlade 
kvinnor.  

Design: Integrativ metod. 
Kvalitativ, kvantitativ och 
mixad metod 
Urval: 100 sjuksköterskor 
arbetandes på sjukhus. 
Datainsamling: Data 
samlades in genom 
frågeformulär  
Analys: Dataanalys utfördes 
med the Statistical Package 
for social Sciences.  

100 
(-) 

Studien visar att om 
sjuksköterskor har en positiv 
attityd och en hög kunskapsnivå 
inom IPV och om avdelningen 
upprätthåller en rutin för att 
identifiera misshandlade 
kvinnor så finns det högre chans 
att frågan om IPV tas upp med 
kvinnan. 

      K        

      II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Sundborg, E., & 
Törnkvist L. 
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 undersöka 
sjuksköterskans 
förberedelser att 
identifiera och ge 
omvårdnad till 
kvinnor som utsatts 
för våld i nära 
relationer och söker 
sig till 
primärvården.  

Design: Kvalitativ design 
Urval: 20 
distriktssjuksköterskor från 
olika vårdcentraler i 
Stockholm. 
Datainsamling: Data 
samlades in genom enkäter 
och öppna intervjuer. 
Analys: Analysmetoden var  
grundad teori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
(0) 

 
  

Studien visar att om 
sjuksköterskan visade sig vilja 
bygga upp ett förtroende med 
patienten genom att ta sig tid 
och vara närvarande här och nu 
hade patienten lättare att dela 
med sig av vad hon varit med 
om. 

       K 
        I 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Svarsdóttir, EK., 
Orlygsdottit, B,. & 
Gudmunsdottir, B,. 
2015 
Island 
 
 
 

Reaching out to 
women who are 
victims of intimate 
partner violence 
 
 
 
 

Syftet med studien 
var att ta reda på 
hur många kvinnor 
på universitet samt 
på akuten som 
blivit utsatta för 
IPV i sitt nuvarande 
förhållande och om 
de hade symtom av 
PTSD genom tre 
olika typer av 
datainsamling. 

Design: Tvärsnittsstudie. 
Kvantitativ design. 
Urval: 306 kvinnor från 
akutmottagning och 
universitet 
Datainsamling: Data 
samlades in antingen via 
frågeformulär på papper eller 
via data eller via intervju i ett 
enskilt rum på akuten eller 
universitet. 

Dataanalys: Data 
analyserades med en envägs 

analys 

306 
(0) 

Studien visar att ta hjälp av en 
skala i detta fall WAST skalan 
gör att sjuksköterskan ställer 
frågan om våld oftare och fler 
utsatta vågar dela med sig om 
vad de blivit utsatta för.  

K 
III 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

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 
 
 

Syftet med studien 
var att beskriva 
manliga 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda våldsutsatta 
kvinnor på en 
akutmottagning på 
ett sjukhus i 
Sydafrika.  

Design: Kvalitativ design 
Urval: 2 manliga 
sjuksköterskor 
Datainsamling: Ostrukturerad 
djupintervju. Intervjuerna 
transkriberades. 

Analys: Reflexiv analys av 
forskarnas egna reflektioner 
både innan, under och efter 

datainsamlingen. 

(2)  
(-) 

Resultatet visar att deltagarna i 
studien kände svårigheter av att 
vara av samma kön som 
utövaren av våldet samt som 
manlig sjuksköterska vårda 
offret. Svårigheter på så sätt att 
dem vill stötta kvinnan i vad 
hon varit med om men en 
orolighet över hur dessa 
kvinnor känner att dem är av 
samma kön som utövaren av 
våldet. 

      K 
      II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Williams JR., 
Halastead V., 
Salani D., & 
Koermer N. 
2016  
USA 

An exploration of 
screening 
protocols for 
intimate partner 
violence in 
healthcare 
facilities: a 
qualitative study. 
 
 

Syftet med studien 
var att finna olika 
metoder som 
används för att 
upptäcka IPV både 
på avdelning och på 
akuten.  

Design: Kvalitativ design 
Urval: Vårdpersonal från 16 
sjukvårdsanläggningar 
rekryterades från ett 
storstadsområde i USA. 
Datainsamling: Data 
samlades in genom semi-
strukturerade, djupgående 
intervjuer. 
Analys: Data analyserades 
med hjälp av 
direktivinnehållsanalys 

18 
(0) 

Studien visar att det både finns 
formella och informella 
metoder att upptäcka IPV. 
Formella metoder bestod av 
standardiserade frågor som 
exempelvis ’’känner du dig 
trygg hemma?’’ som man 
frågade patienterna som rutin. 
Informella metoder bestod av 
att sjuksköterskan kollade på 
tecken eller symptom som kan 
tyda på IPV. 
 

      K 
      II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Wyatt, T., 
McClelland, ML., 
& Spangaro, J., 
2019 
USA 

Readiness of 
newly licensed 
associated degree 
registered nurses to 
screen for 
domestic violence  

Syftet med denna 
studie var att 
kritiskt diskutera de 
teoretiska 
begreppen 
medvetenhet, 
erkännande och 
empowerment som 
framgår av IPV och 
att visa hur dessa 
kan översättas till 
ex praxisram för att 
förbättra 
sjuksköterskornas 
bemötande. 

Design: Kvantitativ design 
Urval: Deltagare kontaktades 
via social media och sexton 
sjuksköterskor gick med på 
att delta i studien. 
Datainsamling: Deltagarna 
intervjuades för att avgöra om 
och hur de undersökte för 
våld i hemmet, vilka patienter 
som undersöktes och hur 
mycket utbildning inom våld 
som sjuksköterskorna hade. 
Individuella intervjuer 
genomfördes med hjälp av en 
öppen intervjuhandledning. 
Analys: Datainsamling och 
analys gjordes samtidigt för 
att utforska faktorer som 
påverkar 
undersökningsbeteenden.  
 
 
 
 
 
 

16 
(-) 

Resultatet visade på att 
sjuksköterskor inte får den 
utbildning som de behöver för 
att bemöta kvinnor med våld i 
hemmet. Beredskap, obehag 
och tabu var återkommande i 
resultatet.  

     K  

     II 
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Yamada, N., & 
Kato, M,.  
2015 
Japan 

An Introspective 
Approach to 
Nursing Intimate 
Partner Violence 
Victims in Japan 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om processen med 
introspektion kan 
ge bättre omsorg 
för patienter som 
har upplevt IPV 
och om det 
förhindrar 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor. 

Design: Kvalitativ design  
Urval: Japanska 
sjuksköterskor som hanterade 
IPV-fall mellan år 2006-2009 
intervjuades.  
Datainsamling: En timmes 
långa semistrukturerade 
intervjuer genomfördes från 
februari 2004 till mars 2009. 

Analys: En modifierad 
grundad teoriinriktning 

användes för att analysera 
berättelser från 20 

sjuksköterskor.  

133 
(30)  

Studien har kommit fram till tre 
undergrupper som 
sjuksköterskan delade med sig 
av vid intervjuer vad gäller 
identifiering av IPV. a) Många 
sjuksköterskor kände sig 
obekväma när de misstänkte att 
en patient blivit utsatt för våld i 
nära relation. b) Många 
sjuksköterskor kände att de 
hade för lite kunskap kring att 
fråga patienten kring 
IPV.  Sjuksköterskorna valde 
istället att ta hjälp av andra 
professioner som kunde ämnet 
bättre för att skydda sig själva 
och patienterna för att bristen på 
kunskap kan göra att det blir en 
obekväm situation mellan 
parterna. c) Några 
sjuksköterskor frågade 
patienten kring IPV i den mån 
de kände att de hade kunskap 
kring ämnet. 

       K 
       II  
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Författare 
År (för 

publikation) 
Land (där studien 

genomfördes) 
 

Titel 
 
 

Syfte  Metod 
(Design, urval, 

datainsamling och 
analys) 

Deltagare 
(bortfall) 

Resultat 
 

Typ 
Kvalitet 

Yonaka, L., 
Marian K., Yoder 
E., Darrow, J., & 
Sherck, J. 
2007 
USA 

Barriers to 
Screening for 
Domestic Violence 
in the Emergency 
Department 
 

Syftet med studien 
var att se över 
sjuksköterskors 
arbetandes på 
akutens attityder 
vid undersökande 
av patienter för 
IPV. Författarnas 
syfte var att komma 
fram till barriärer 
på akutavdelningen 
som kan utgöra 
hinder för 
sjuksköterskor att 
undersöka för våld i 
nära relationer.  
 
 
 
 
 
 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Urvalet bestod av 33 
stycken sjuksköterskor 
arbetandes på akuten. 
Datainsamling: Data 
samlades in genom att 
sjuksköterskorna fick svara 
på ett anonymt frågeformulär. 
Analys: Data analyserades 
genom icke-parametriska 
analysmetoder.  
 
 

 

33 
(0) 

Resultatet visade att de 
viktigaste potentiella hindren i 
mötet med de våldsutsatta 
kvinnorna var sjuksköterskans 
brist på utbildning, brist på 
kunskap om hur man stället 
frågan, språkbarriärer mellan 
sjuksköterskor och patienter och 

tidsproblem.  

K 

I 

 


