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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld i nära relationer karaktäriseras till största del av mäns våld mot kvinnor. 
Sjuksköterskans arbete för utsatta kvinnor är att i första hand identifiera och koppla samman 
symtomen med våld i nära relationer. Genom ökad medvetenhet om våldets påverkan på 
kvinnors hälsa inom vården kan det i förlängningen medföra positiva effekter på kvinnors 
liv. 	
Syfte: Syftet med arbetet var att beskriva hur sjuksköterskor inom primärvården bemöter 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer.	
Metod: Datainsamlingen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO. 
Kvalitetsgranskning utifrån SBU:s granskningsmallar genomfördes på 10 artiklar som 
svarade på syftet. Samtliga artiklar analyserades av författarna med integrerad 
innehållsanalys. 	
Resultat: I resultatet beskrivs 2 övergripande teman, underlättande aspekter och hindrande 
aspekter vid bemötande. Tidsbrist och bristen på kunskap påvisade sig ha en central roll i 
sjuksköterskans bemötande av utsatta kvinnor. 	
Slutsats: Minskad tidsbrist och utbildning redan på grundnivå skulle gynna sjuksköterskors 
bemötande av utsatta kvinnor. En ökad kunskap skulle kunna bidra till tryggare och säkrare 
sjuksköterskor i möten med våldsutsatta kvinnor. Fortsatt forskning behövs för att utveckla 
riktlinjer för utbildning om våld i nära relationer.	
Nyckelord: Bemötande, kvinnor, sjuksköterskor, och våld i nära relationer.	
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1. Inledning 

Våld i nära relation är ett komplext hälsoproblem (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Trots det 
ökande antalet anmälningar är mörkertalen höga och många kvinnor lever i det tysta 
(Johansson-Latham, 2019). Till följd av ökningen kommer det bli mer angeläget för 
sjuksköterskor att arbeta med personer som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer. 
Kunskapen om våld i nära relation är idag bristfälligt inom vården (Berglund & Witkowski, 
2019). Som framtida sjuksköterskor är det sannolikt att vi kommer möta de utsatta kvinnorna. 
Vi vill därför lägga uppsatsens fokus på sjuksköterskans bemötande av kvinnor som utsatts 
för våld i nära relation.	

2. Bakgrund   

2.1 Definition  

Våld i nära relation definieras enligt Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, u.å.) som en 
våldsförgripelse där offret har en nära relation till utövaren. Till skillnad från andra typer av 
våld är våld i nära relationer annorlunda. Syftet med våldet är att ta kontroll och ha makt över 
de utsatta, det genom att skrämma och skada. Våldet genomförs oftast under längre tid vilket 
förorsakar att det blir normaliserat för kvinnan. Intensiteten och graden av våld ökar 
successivt under tiden för relationen (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], u.å.). 
Socialstyrelsen (2019) påvisar att våld i nära relation är upprepningar av knappt märkbara 
handlingar till grovt våld. Vilket innebär att våldshandlingar och eller hot kan förekomma i 
olika grader sexuellt, fysiskt, psykiskt, socialt, ekonomiskt och materiellt. Sexuellt våld 
innefattar våldtäkt eller sexuella handlingar som ej sker under samtycke. Fysiskt våld kan 
vara att kvinnan blir utsatt för knuffar, slag eller blir fasthållen. Psykiskt våld är indirekt eller 
direkta hot. Socialt våld är när förövaren styr kvinnans sociala liv, genom isolering från 
vänner och släkt. Ekonomiskt eller materiellt våld medför att personliga tillhörigheter 
förstörs, denna typ av våld kan vara avsiktligt. Våldet kan även innebära olika typer av 
överenskommelser där den utsatte blir kontrollerad i sin vardag. Wong och Mellor (2014) 
anser även att våld i nära relation kan leda till akut samt långvarig effekt på hälsan. Kroniska 
smärttillstånd, påverkan på minnet, frakturer, PTSD och till och med självmord. Våld i nära 
relation kan ge symtom som både uttrycker sig fysiskt men även mentalt. För en kvinna som 
blivit utsatt är nedstämdhet 4 gånger vanligare, än hos andra patienter som söker sig till 
primärvården (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], u.å.). 	

2.2 Statistik  

Under 2018 i Sverige anmäldes det 16 000 misshandelsbrott, dessa brott var utförda av en 
förbrytare i nära relation till offret. Under år 2016 var det 18% som utsattes för misshandel, 
där våldet förekom i nära relation. Skillnaden mellan utsatthet för män och kvinnor under 
2016 var stor. Kvinnor utsatta för våld i en relation var 40%, till skillnad från män där siffran 
var 3%. Siffror har ökat under åren 2012–2016. År 2012 var kvinnors utsatthet endast 7% och 
6,9 % för män. Antalet anmälningar av våld i nära relation är få, de finns ett mörkertal och 
kvinnor representerar de som till största delen anmäler (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 
2019).	
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2.3 Historiskt 

Våld i nära relation var under lång tid en del av äktenskapet. Under 1700-talet skapades en 
reform som begränsade mäns våld mot kvinnor. Reformen innebar att män ej får skada 
kvinnor så pass allvarligt att konsekvenser innebar döden. Fram till 1800-talet ansågs kvinnan 
vara underordnad det våld som mannen utförde. Under 1800-talet avskaffades lagen om 
husaga och ogifta kvinnor blev myndiga (Moser Hällen & Sinisalo, 2018). Över tid har våld i 
nära relation karaktäriseras av mäns våld mot kvinnor. Våldet sågs som ett avvikande 
beteende som genomfördes av personer med missbruk eller psykisk sjukdom. Våld i nära 
relation kunde också påvisas genom en dålig relation med sin partner. Forskning under 90-
talet påvisade andra aspekter gällande våldet. Våldtäkt, fysisk misshandel och sexuella 
övergrepp var en del av ett stort problem. Forskningen påvisade även att våldet förekom 
oberoende av kvinnans ålder, etnicitet, klass eller sexualitet. År 2012 var de två vanligaste 
typerna av våld systematiska kränkningar och inskränkning av frihet (Nationellt centrum för 
kvinnofrid [NCK], u.å).	

2.4 Våld mot kvinnor  

Wong och Mellor (2014) påvisar att ¼ av alla kvinnor någon gång under deras livstid 
kommer att bli utsatta för våld i nära relation. Dessa utsatta kvinnor kommer i större 
utsträckning att söka sig till vården. Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2019) uppger att under 
år 2012 var det vanligare att en kvinna utsattes för grovt våld, än en man. Detta våld ledde till 
att kvinnan till stor utsträckning var i behov av sjukvård. Av de kvinnor som utsattes för 
grovt våld var det 29,1 % som sökte sig till vården eller hade behov av vård från en 
sjuksköterska. Några av de faktorer som har påvisats haft en betydande roll var ålder, 
familjesituation och ekonomiska förutsättningar. Mellan åldrarna 16–34 har utsattheten visat 
sig vara som högst. Ensamstående föräldrar och personer med hög utbildningsnivå har 
påvisats vara representerade för utsatthet. De kvinnor som blir utsatta för våld har en tendens 
att ha en sämre ekonomisk förutsättning, än de som ej blir utsatta (BRÅ, 2019). År 2012 
uppger kvinnorna att de har blivit utsatta för återkommande psykiskt våld, det till högre grad 
än vad män under 2012 uppger (BRÅ, 2019).	

Sen och Bolsoy (2017) beskriver att våld i nära relation kan leda till sociala och kulturella 
begränsningar för kvinnor, i ett flertal länder. Förövaren är i första hand männen till 
kvinnorna, men våldet förekommer också från kvinnors fäder. Våldet kan anses av vissa 
kvinnor som normaliserat, då andra kvinnor utsätts för liknande våld av sina män. Sen och 
Bolsoy (2017) påvisar att ett stort antal kvinnor ej upplever mannens beteende som en 
våldshandling, därför lever många våldsutsatta kvinnor i det tysta. Kultur har påvisat haft en 
betydande roll på synen av våld i nära relation. I vissa kulturer beskrivs våld som en del av 
relationen där män tar sig friheten att utöva våldet på kvinnan. Våldet kan exemplevis 
förekommer som en bestraffning efter att kvinnan ej utfört hemmets sysslor. Kulturen har 
medfört till att våld i nära relation blir tolererat av samhället (Wong & Mellor, 2014).	

2.5 Sjuksköterskans arbete  

Wong och Mellor (2014) anser att en viktig del av sjuksköterskans arbete är att kunna 
identifiera symtomen och koppla samma dem med våld i nära relationer. Individer som har 
blivit utsatta för våld i nära relationer kommer att möta sjuksköterskor inom vården i flera 
olika sammanhang. Det är stor sannolikhet att utsatta kvinnor i första hand kommer i kontakt 
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med en sjuksköterska inom primärvården (Alvarez, Debnam, Clough, Alexander & Glass, 
2018; Berglund & Witkowski, 2019). Därför är det betydande att kunna bemöta kvinnorna 
utifrån deras enskilda upplevelser av våld i nära relationer (Wong & Mellor, 2014). 
Sundborg, Saleh-Stattin och Törnkvist (2012) påvisar att det är av vikt att känna till att 
kvinnor har svårt att lämna sin gärningsman. Vilket är viktigt att ha i åtanke vid vård av de 
utsatta kvinnorna. 	

Att tillämpa screening beskriver Al-Natour, Qandil och Gillespie (2016) som en del av 
sjuksköterskans arbete vid våld i nära relation. Screening kan innebära att sjuksköterskan 
inhämtar en anamnes från den utsatte. Anamnesen kan innehålla information om patienten 
själv, dennes jobb eller partner. Som sjuksköterska innebär det att genom bemötande ge 
psykologiskt samt emotionellt stöd. Det innebär även att kunna hänvisa, ge råd och vid behov 
konsultera andra. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) kap. 3, 1§ beskrivs att: 
“Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till 
vården” (HSL, SFS 2017:30, kap. 3, 1§). Det finns hög tillförlitlighet för sjuksköterskerollen 
i dagen samhälle. Vilket medför att sjuksköterskan ska ge vård på bästa sätt till varje enskild 
individ utifrån sin profession (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 	

Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation är i behov av stöd från sjuksköterskor enligt 
Svavarsdóttir, Orlygsdottir och Gudmundsdottir (2014). Stöd och stöttning från 
sjuksköterskan skapar förutsättningar för kvinnorna att hantera utsattheten. Genom att öka 
medvetenheten om våldets påverkan på kvinnors hälsa kan det föra med sig stora positiva 
skillnader i kvinnors liv. Initialt inom primärvården genom identifiering och bedömning av 
våld i nära relationer kan sjuksköterskan ge mer stöd till utsatta kvinnor. 	

3. Problemformulering 

Våld i nära relation är idag ett växande problem, där kvinnor representerar de som blir mest 
utsatta. Sjuksköterskor kommer inom hälso-och sjukvård och primärvården att komma i 
kontakt med utsatta kvinnor, vilket ställer krav på sjuksköterskans bemötande av utsatta 
kvinnor och kunskaper om våld i nära relationer. Därför är det viktigt att känna igen tecken 
på våld i nära relationer och kunna se sammanhang mellan den fysiska och mentala hälsan. 
Genom djupare förståelse kan sjuksköterskor bemöta de utsatta kvinnorna utifrån deras 
situation. Litteraturstudien har för avsikt att belysa sjuksköterskans bemötande av kvinnor 
utsatta för våld i nära relation. 	

4. Syfte  

Syftet med arbetet var att beskriva hur sjuksköterskor inom primärvården bemöter kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer.	

5. Metod 

5.1 Design 

Studien är en litteraturstudie med en systematisk sökning (Kristensson, 2014). 
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5.2 Datainsamling 

Utifrån syftet valdes nyckelord ut till sökningar i databaserna. Nyckelorden var våld i nära 
relation, kvinnor, sjuksköterskor och primärvård. Svensk MeSH användes för att hitta engelsk 
översättning på nyckelorden (Henricson & Mårtensson, 2017). Nyckelorden som användes 
efter Svensk MeSH översättning var intimate partner violence, violence against women, 
women, nurse och primary health care.	
Databaserna som användes till studien var Cinahl, PsycINFO och Medline. Sökningen 
började med att ord söktes i fritext samt i MeSH-termer. Trunkeringar användes för att få 
tillgång till relevanta artiklar utifrån sökorden. Trunkering medförde till att få träffar på alla 
ord som har samma rot. Orden som användes med trunkering var nurse*, women* “violence 
against women” och “primary health care” (Karlsson, 2017). Slutligen genomfördes en 
sökning med hjälp av Booleska operatorer där sökorden kombinerades med varandra, genom 
AND och OR som presenteras i Bilaga 1 (Karlsson, 2017). Begränsningar genomfördes sedan 
till peer-reviwed och till publikationsdatum mellan åren 2010–2019.	

5.3 Urval 

Inklusionskriterier som användes i studien var: sjuksköterskor inom primärvården, kvinnor 
som utsattes för våld i nära relationer och bemötande. Exklusionskriterier som användes var: 
barn utsatta för våld, män utsatta för våld, våld mot gravida kvinnor, annan profession än 
sjuksköterskan (Kristensson, 2014). Urvalet genomförde i tre olika steg. I urval 1 granskades 
531 stycken titlarna på artiklar från databaserna Cinahl, PsycINFO och Medline. Artiklarnas 
titlar som svarade på syftet valdes sedan ut. I urval 2 lästes det 304 stycken abstrakt från urval 
1. Därefter valdes 19 stycken artiklar ut till urval 3. I urval 3 lästes de 19 artiklarna i sin 
helhet och därefter valdes 10 stycken artiklar slutligen ut till studiens resultatredovisning. 	

5.4 Granskning  

Författarna kvalitetsgranskade 10 stycken artiklar utifrån Statens Beredning för Medicinsk 
och Social Utvärdering [SBU] granskningsmall (2017). Kvaliteten i artiklarna diskuterades 
utifrån syfte, metod, datainsamling, dataanalys, resultat och etiskt övervägande. Artiklarnas 
styrkor och svagheter värderades. Kristensson (2014) påvisar att granskning kan ske genom 
poängsättning utifrån ett poängsystem. De artiklar som påvisar hög kvalité ska användas till 
att få fram resultatet. Utifrån SBU:s granskningsmallar sattes det poäng på artiklarna utifrån 
kriterier. Varje Ja erhöll 1 poäng och övriga alternativ erhöll 0 poäng. Låg kvalité erhöll 12 
poäng, medelhög kvalité 14 poäng och hög kvalité 17 poäng (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Samtliga 10 stycken artiklar som kvalitetsgranskas erhöll medelhög eller hög kvalité valde 
därför sedan ut till resultatredovisningen som redovisas i artikelmatrisen i Bilaga 2. 	

5.5 Dataanalys  

Integrerad innehållsanalys har använts för att analysera artiklarna utifrån Kristensson (2014). 
Analysen började med genomläsning av samtliga artiklar, där författarna läste dem var för 
sig. Utifrån artiklarna skapade författarna egna teman och kategorier. Författarna diskuterade 
sedan de lästa artiklarna och sammanställde sedan teman och skapade kategorierna 
tillsammans. Vilket genomfördes på samtliga 10 artiklar som var relevanta för 
resultatredovisningen. Artiklarna och dess kategorier jämfördes sedan mellan de olika 
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artiklarna för att hitta likheter och skillnader. Efter jämförelsen skapades teman utifrån de 
kategorier som slutligen skapades (Kristensson, 2014).	

6. Forskningsetiska övervägande 

Inom examensarbete är det centralt att ha ett forskningsetiskt perspektiv. Genom att ta hänsyn 
till människors lika värde, autonomi och integritet. Ett etiskt perspektiv ska finnas med i alla 
delar av examensarbetet. Vilket medför att en etisk diskussion samt ett etiskt övervägande 
och reflektion ska genomföras kontinuerligt under arbetsprocessen, från syfte till slutsats. 
Forskningsetiken finns till för att värna och skydda deltagarna och att man bemöter varandra 
med respekt och att ingen kommer till skada (Kjellström, 2017).	
Författarna genomförde ett etiskt övervägande vid formuleringen av syftet. Artiklarna som 
valdes ut till resultatet var till största dels granskade och godkända av en etisk kommitté. De 
artiklar där etiskt övervägande ej framkom diskuterade författarna utifrån de 4 etiska 
principerna: Autonomiprincipen, inte skada principen, nyttoprincipen och rättviseprincipen 
(Kristensson, 2014). Författarna valde ut de 2 artiklarna trots att de ej erhåll ett etiskt 
godkännande av kommitté. Det på grund av att forskarna redogjorde i studierna för hur etiska 
överväganden hade betraktats. I tidskriften där artiklarna var publicerade framkom etiska 
kriterier för att forskarna ska få publicera sina artiklar, vilket författarna tog i beaktande till 
litteraturstudien. Ett etiskt resonemang har författarna haft kontinuerligt under 
kandidatuppsatsen. Resultatets nytta har övervägts mot risken för skada. Författarna anser att 
studien kan vara till nytta för sjuksköterskor som kommer att bemöta kvinnor utsatta för våld 
i nära relationer. 	

7. Resultatredovisning 

Litteraturstudien sammanställs resultat från 10 stycken vetenskapliga artiklar. Artiklarna var 
utförde i England, Skottland, Turkiet, Mexico, Australien, Storbritannien, Sverige, USA och 
Kanada. Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av bemötande av kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer inom primärvården. I resultatet presenteras två teman (tabell 2) med 
nio kategorier (tabell 1). 
 

Tabell 1. Redovisning av kategorier under respektive tema. 
Underlättande aspekter vid bemötande Hindrande aspekter vid bemötande 
Underlättande strategier Tidsbrist som en barriär 
Förtroende, tillit och relationer Våld som en del av kulturen 
Identifiering genom fysiska och psykologiska 
tecken 

Rädsla för känslor som berör 

Samverkan i team och öppen miljö Brist på kunskap och medvetenhet 
Kunskap och ökad kompetens  
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Tabell 2. Redovisning av vilka artiklar som ingår under respektive tema. 
Artiklar i fördelade i resultatet Underlättande 

aspekter vid 
bemötande 

Hinderande 
aspekter vid 
bemötande 

Bradbury-Jones, Clark, Taylor (2017).  X 
Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan (2014). X X 
Çelik & Aydin (2018).  X 
Falb, Diaz-Olavarrieta, Campos, Valades, Cardenas, Carino & Gupta (2014). X  
Hooker & Taft (2016).  X  
McGarry, Hussain & Watts (2019). X  
Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander (2015). X X 
Ramsay, Rutterford, Gregory, Dunne, Eldridge, Sharp & Feder (2012).  X 
Williams, Halstead, Salani & Koermer (2016). X X 
Williston & Lafreniere (2013). X X 

 

7.1 Underlättande aspekter vid bemötande 

7.1.1 Underlättande strategier 
Strategierna påvisade att frågor om utsattheten skulle ställas genom att börja med de mindre 
känsliga frågorna och med vanligt språk utan medicinska termer. Frågorna ska ställas under 
en konversation och inte utifrån ett frågeformulär, för att skapa en dialog (Sundborg et al., 
2015; Williams, Halstead, Salani & Koermer, 2016). Sjuksköterskor upplever strategier som 
en viktig del av bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Strategierna bygger 
på formella riktlinjer för hur man ska bemöta och fråga om utsattheten. Det krävs en mer 
nyanserad strategi för att kunna bemöta de psykiska symtomen än att vårda de fysiska 
åkommorna (Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015; Williston & 
Lafreniere, 2013). Strategierna underlättade för sjuksköterskorna att fråga alla kvinnor om 
utsattheten. Inte endast de kvinnor som uppvisar synliga symtom såsom att dom var ledsna, 
upprörda eller hade blåmärken. Sjuksköterskorna upplevde att strategier underlättade för dem 
vid möten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Strategier kan medföra att 
sjuksköterskorna inte tvekade vid bemötande av kvinnorna och att de kände sig förberedda 
inför mötet (Sundborg et al., 2015; Williams, Halstead, Salani & Koermer, 2016).	
 

7.1.2 Förtroende, tillit och relationer 
Förtroende hade en betydande roll vid möte med kvinnor. Genom förtroende kunde 
sjuksköterskor sluta tveka och våga fråga kvinnorna om utsattheten. Förtroende skapas 
genom att lyssna aktivt, att vara närvarande här och nu, uppmärksamma kvinnorna, visa att 
man genuint bryr sig och att som sjuksköterska avsätta tid för mötet. Tillit för sjuksköterskan 
hade en betydande roll, vilket skapas genom en långvarig relation mellan sjuksköterskan och 
den utsatta kvinnan (Sundborg et al., 2015; McGarry, Hussain & Watts, 2019). För att bygga 
upp ett förtroende ställs det krav på sjuksköterskans bemötande. Att möta patienter ansikte 
mot ansikte och kontinuitet i möte med vårdpersonal var något som påvisats haft effekt på att 
bygga förtroende (Williams et al., 2016; McGarry et al., 2019). 	
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7.1.3 Identifiering genom fysiska och psykologiska tecken 
Screening underlättar för sjuksköterskor vid identifiering av våld i nära relationer (Hooker & 
Taft, 2016). Att sjuksköterskan känner igen tecken på våld i nära relationer underlättade vid 
bemötande. Tecken som blåmärken kunde skapa misstankar om utsatthet, vilket underlättade 
i att fråga kvinnan om hon varit utsatt. Sjuksköterskor beskriver även att psykologiska tecken 
såsom låg självkänsla kunde vara tecken på utsatthet. Genom observation av kvinnorna kunde 
sjuksköterskorna känna igen tecken på våld. Kvinnorna uppvisade med hjälp av kroppsspråk 
känslor som de bar med sig från våldsutsattheten (Sundborg et al., 2015). Att arbeta 
personcentrerat har en central roll vid bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
Sjuksköterskor har en nära kontakt med de utsatta kvinnorna vilket utgör en grund för 
identifiering (Williston & Lafreniere, 2013).	

7.1.4 Samverkan i team och öppen miljö 
Genom en stödjande arbetsmiljö kan det underlätta för sjuksköterskans arbete med våld i nära 
relationer. I en stödjande miljö kan sjuksköterskor dela sina upplevelser av att hantera våld i 
nära relationer. En öppen miljö medför att våld i nära relation kan erkännas, förstås och 
diskuteras (Sundborg et al., 2015; Bradbury-Jones, Taylor et al., 2014). Miljön ger upphov 
till stöd från kollegor och andra professioner inom teamet. För att sjuksköterskan ska kunna 
bemöta dessa kvinnor är samverkan en viktig del. Med hjälp av gemensamma åtgärder får 
sjuksköterskan stöd i att hantera utsattheten och kan bemöta svaren på frågor som ställs till 
och från de utsatta kvinnorna. Åtgärderna kan innebära samverkan med andra professioner 
inom socialvården. Genom samverkan kan sjuksköterskan få stöd i bemötande och råd hur 
frågor ska ställas för att minska tvekan (Sundborg et al., 2015). Samverkan mellan olika 
professioner ökar tillgängligheten för de utsatta kvinnorna. Därav ses arbete i team som en 
nödvändighet för att kunna bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Williams et al., 
2016; McGarry et al., 2019). 	

7.1.5 Kunskap och ökad kompetens 
Kunskap var något som upplevdes som en betydande del vid bemötande av utsatta kvinnor. 
Kunskap leder till en ökad kompetens hos sjuksköterskor gällande våld i nära relationer. Det 
medför även till ett ökat förtroende till sjuksköterskan och därmed gynnande för relationen 
med de utsatta kvinnorna (Sundborg et al., 2015). Utbildning har även påvisats haft en god 
effekt för sjuksköterskorna gällande kommunikation. Genom utbildning 
ökar sjuksköterskornas kompetens att bemöta, identifiera och hantera våld i nära relationer. 
Det ger även upphov till en trygghet för sjuksköterskor att arbeta med utsatta kvinnor 
(Williams et al., 2016; Falb, Diaz-Olavarrieta, Campos, Valades, Cardenas, Carino & Gupta, 
2014). Inom primärvården har utbildning ökat medvetenheten om våld i nära relation. 
Utbildning sker med fördel ansikte mot ansikte där sjuksköterskor får möjlighet till 
reflektion. Sjuksköterskor kan även ta del av andras erfarenheter av bemötande med kvinnor 
utsatta för våld (McGarry et al., 2019). 	

7.2 Hindrande aspekter vid bemötande 

7.2.1 Tidsbrist som en barriär 
Bristen på tid var något som sjuksköterskor inom primärvården upplever som ett hinder för 
att kunna identifiera våld i nära relation. De upplevde att det inte fanns avsatt tid för att kunna 
bemöta de utsatta kvinnorna, på så sätt ansåg sjuksköterskorna ej att det var deras uppgift. 
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Tidsbristen medför också till att de kände sig begränsade i sitt arbete och därmed ej hade tid 
för att hantera frågor kring våld i nära relationer (Sundborg et al., 2015). Tidsbrist var något 
som sjuksköterskor upplevde som en barriär vid möte med utsatta kvinnor. Bristen på tid 
medförde att det inte fanns den tid som behövdes för att bygga en relation med kvinnorna 
(Williams et al., 2016). För att kunna bemöta de utsatta kvinnorna krävs det uthållighet där 
det kan finnas motstånd till att berätta om utsattheten. Vilket är något som kräver tid, där 
bemötandet påverkas av tidsbristen (Williston & Lafreniere, 2013). 	

7.2.2 Våld som en del av kulturen 
Kultur var något som sjuksköterskor ansåg ha en påverkan på våld i nära relationer. 
Sjuksköterskor menade att inom vissa kulturer så var våld en del av normen. Vilket medför 
att vissa kvinnor anser att våldet är en del av relationen. Kulturen påvisas ha en påverkan på 
sjuksköterskor där dom tvekar vid bemötande att fråga om utsatthet relaterat till kultur 
(Sundborg et al., 2015).	

7.2.3 Rädsla för känslor som berör 
Känslor var något som sjuksköterskor inom primärvården beskriver som en begränsning i 
deras arbete med våld i nära relationer. Sjuksköterskorna upplevde rädsla för att fördjupa sig i 
samtalet och själva bli berörda. Vilket leder till att sjuksköterskor tog avstånd till att fråga och 
bemöta de utsatta kvinnorna. Sjuksköterskor kan uppleva samtal om våld i nära relation som 
personligt då de relaterar det till självupplevda händelser. Det är viktigt att som sjuksköterska 
sätta sina känslor åt sidan och förbereda sig emotionellt, för att kunna fokusera på att bemöta 
den utsatta kvinnan (Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016; Bradbury-Jones, Clark & 
Taylor, 2017; Williston & Lafreniere, 2013). De utsatta kvinnorna upplevde skam, rädsla och 
var generade över utsattheten, vilket kan leda till ett hinder för sjuksköterskor att bemöta dem 
(Williams et al., 2016; Çelik & Aydin, 2018).	

7.2.4 Brist på kunskap och medvetenhet 
Kunskap och medvetenhet ses som en avgörande del i bemötande med utsatta kvinnor. 
Medvetenhet utgörs av två bärande delar, kännedom och erkännande. Vid bristande kunskap 
hos sjuksköterskor påverkas två bärande delar. Kännedom bygger på att man känner igen och 
är medveten om symtom som våld kan medföra. Det kan vara smärta, rädsla eller sorg samt 
att sjuksköterskan skapar en känsla för när våld har inträffat. Erkännande bygger på att förstå 
den utsattes situation, att förstå karaktären på våldet och att kunna benämna det som våld i 
nära relationer, vilket inte kan göras utan kunskap (Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 
2014). Bristande kunskap och för lite utbildning påverkar sjuksköterskan i sitt arbete med 
våld i nära relationer. För lite utbildning gör att sjuksköterskor upplever att de ej kan bemöta 
de våldsutsatta kvinnorna (Ramsay, Rutterford, Gregory, Dunne, Eldridge, Sharp & Feder, 
2012). Otillräcklig kunskap kan utgöra ett hinder för sjuksköterskor att identifiera 
våldsutsatta kvinnor, där kvinnor ej väljer att berätta (Çelik & Aydin, 2018).	

8. Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskors bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relationer 
påverkas av flera olika faktorer. Underlättande vid bemötande var strategier, förtroende, 
identifiering, samverkan, miljö och kunskap. Strategier främjar sjuksköterskors bemötande av 
kvinnor, där alla tillfrågas om våld i nära relationer. Förtroende kan föra med sig att tillit 
skapas mellan de utsatta kvinnorna och sjuksköterskorna, vilket är gynnande för bemötande. 
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Identifiering utifrån screening är främjande för sjuksköterskans bemötande med våldsutsatta 
kvinnor. Samverkan och en stödjande miljö ger upphov till goda förutsättningar för 
sjuksköterskor att bemöta våldsutsattheten. Kunskap var även en faktor som kan vara 
underlätta vid bemötande, men vid frånvaro av kunskap kan det resultera i ett hinder vid 
bemötande. Andra faktorer som påvisats vara hindrande vid bemötande var tidsbrist, känslor, 
omedvetenhet på grund av kunskapsbrist och kultur. Tidsbrist kan leda till begränsningar som 
sjuksköterska att bygga relation med våldsutsatta kvinnor inom primärvården. Känslor som 
berör var även ett hinder för sjuksköterskorna vid bemötande av utsatta kvinnor. 
Omedvetenhet om våld i nära relation och kulturens påverkan på våldet kunde leda till att 
sjuksköterskor tvekande vid bemötande.	

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

9.1.1 Datainsamling 
För att stärka kandidatuppsatsens trovärdighet genomfördes sökningar i ett flertal olika 
databaser (Henricson, 2017). Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och 
PsycINFO vars fokusområden svarade mot syftet. Cinahls databas fokuserar på fysioterapi, 
arbetsterapi och omvårdnad. Databasen Medline fokuserar på medicin, tandvård och 
omvårdnad. PsycINFO innehåller material med fokusområde beteendevetenskap och 
psykologi (Karlsson, 2017). De tre databaser valdes ut av författarna till studien för att hitta 
relevanta artiklar för ämnet. Databasernas fokusområden svarar mot syftet och 
sjuksköterskans ansvar inom omvårdnad. 	
Fritextsökning användes för att ge en bredare sökning, där sökningen gav träff i både titlar, 
ämnesord och abstract (Karlsson, 2017). På så vis kunde författarna hitta artiklar relevanta till 
syftet. MeSH termer användes även för att ge sökningen mer specifika träffar inom området 
våld i nära relationer (Kristensson, 2014). Med hjälp av Booleska operatorer kombinerades 
fritextord och MeSH-termer med AND eller OR för att göra sökningen mer specifik. Den 
Booleska operatorn NOT hade kunnat användas för att avgränsa sökningen ytterligare 
(Karlsson, 2017). Artiklarna som framtagits till resultatet ansågs svara på syftet. Vid en ny 
studie hade andra ord för våld i nära relation kunnat användas. I kandidatuppsatsen valdes 
“Intimate partner violence”, “Domestic violence against women” och “Domestic abuse”. För 
en ny studie kunde orden “partner violence”, intimate partner abuse och “partner abuse” 
användas för att få ytterligare träffar som berör ämnet.	

9.1.2 Urval 
Begränsningar genomfördes i databaser Cinahl, Medline och PsycINFO. Peer- rewied 
användes för att styrka den vetenskapliga kvalitén hos artiklarna till resultatredovisningen 
(Karlsson, 2017). Att avgränsa sökningen till Peer -rewied innebär att artiklarna är 
vetenskapligt granskade och därmed erhåller artikeln en vetenskaplig nivå (CODEX, 2019; 
Henricson & Mårtensson, 2017). Avgränsningar till årtal används i en litteraturstudie för att 
ge aktuell forskning, så att studien kan erhåller en hög kvalité (Kristensson, 2014). 
Författarna valde att avgränsa med årtalen 2010–2019, vilket resulterade i relevanta artiklar 
som publicerades mellan åren 2011 och 2019. Våld i nära relationer är ett nytillkommet 
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forskningsområde vilket förorsakar att ny forskning har publicerats. Författarna ansåg det 
som en fördel då artiklarna kunde överföras till vården idag. 	

9.1.3 Granskning 
Artiklarna granskades utifrån SBU:s Granskningsmall (2017) av båda författarna, för att 
bekräfta studiernas vetenskapliga verifierbarhet. Ett angivet poängsystem användes för att 
poängsätta varje enskild artikel. Författarna eftersträvade artiklar med hög/medelhög kvalité 
till resultatredovisningen. Detta för att hålla en hög vetenskaplig nivå. Visionen var att alla 
artiklar skulle vara etiskt granskade av kommité vilket 8/10 artiklar var. Författarna valde här 
att granska de två artiklar som ej redan var etiskt granskade av kommité utifrån de 4 etiska 
principerna. För att säkerställa den etiska kvalitén kan man vid en ny studie använda artiklar 
som endast var etiskt granskade av kommité.	

9.1.4 Dataanalys 
Utifrån en integrerad analys läste och analyserade författarna först artiklarna enskilt och 
sedan gemensamt (Kristensson, 2014). Författarna diskuterade artiklarna och kom 
gemensamt fram till teman och kategorier. Genom en gemensam diskussion och 
sammanställning av artiklarna ökade studiens trovärdighet (Henricson, 2017). Dataanalysen 
genomfördes med utgångspunkt i studiens syfte. Det för att säkerställa att analysen utgick 
från aktuellt fokusområde.  
Författarnas förförståelse togs i beakt under kandidatuppsatsen, genom att en diskussion 
genomfördes redan vid formulering av syftet. Diskussion om förförståelse fortlöpte sedan 
kontinuerligt under hela kandidatuppsatsen för att författarnas förförståelse inte skulle 
påverka resultatredovisningen. 	

9.1.5 Kontext 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans bemötande av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer inom primärvården. Författarna väljer här att fokusera på det kvinnliga 
könet. Med anledning av att statistik påvisar att majoriteten av de som blir utsatta för våld i 
nära relation är kvinnor. Artiklarna som framkom via sökningarna i databaserna belyser 
främst kvinnors utsatthet av våld. Därav valdes män ut som ett exklusionskriterie eftersom 
författarna valde att fokusera på majoriteten av de som blir berörda. Våld i nära relation mot 
män skulle vara aktuellt vid ny forskning att studera, där vi idag upplever att det finns en 
kunskapslucka.  	
Primärvården har idag ett utbredningsområde, där de utgör första kontaktvägen med 
sjukvården. Patienter söker sig till primärvården för att få en första bedömning och en 
rådgivning av vidare vårdbehov. Författarna väljer därför att fokusera på primärvården då 
sjuksköterskor där träffa många patienter. Vilket ger en möjlighet att kunna bemöta och 
identifiera våldsutsatta kvinnor. Inom primärvården kan kvinnor söka för diffusa symtom 
såsom smärtor och psykiska symtom, vilket leder till att kravet på sjuksköterskans bemötande 
ökar. Författarna valde därför att fokusera på primärvården som kontext där sjuksköterskor 
genom kontinuerlig kontakt bemöter de utsatta kvinnorna. 	
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9.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans bemötande av kvinnor utsatta för 
våld i nära relation inom kontexten primärvård. I resultatdelen framkommer två stycken 
teman med hindrande och underlättande aspekter vid bemötande. 	
Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras i relation till Martin Bubers teori om en jag -
du relation. Buber lägger fokus på hur bemötande bör ske, där relationen ska utgå från 
medmänsklighet och ömsesidighet. En jag-du relation beskrivs som en viktig del inom 
vården. Relationen bygger på att sjuksköterskan är närvarande här och nu, är aktiv och 
validerar personen. En jag- du relation möjliggör att personen ses i första hand och därefter 
kan anpassa sitt bemötande efter personen. Krav ställs här på vårdpersonalen att de vill 
engagera sig i patienten, vilja bemöta dem, vara närvarande genom god kommunikation som 
kan vara verbal såsom icke-verbal (Sandman & Kjellström, 2013).	

9.2.1 Underlättande strategier vid bemötande 
Studiens resultat påvisar att strategier var något som sjuksköterskor upplevde som 
underlättande vid bemötande av utsatta kvinnor (Sundborg et al., 2015). Strategier utgör 
riktlinjer för hur sjuksköterskor ska agera vid bemötande. I tidigare forskning beskrivs 
screening som en strategi för att bemöta de utsatta kvinnorna. Detta kan ske genom anamnes 
där sjuksköterskan kan ge stöd och råd (Al-Natour et al., 2016). Utifrån en jag - du relation 
läggs fokus på att vara närvarande och hur sjuksköterskan kommunicerar med den utsatta 
kvinnan. Hur sjuksköterskan ställer frågor genom verbal kommunikation påverkar mötet med 
kvinnan. Genom att använda enkelt språk kan sjuksköterskan anpassa mötet efter den utsatte 
(Sandman & Kjellström, 2013). Författarna ser strategier som en viktig del av bemötande av 
kvinnor utsatta för våld i nära relation. Utan strategier finns det risk för att inte alla kvinnor 
tillfrågas om utsatthet. Det finns även risk för att bemötande ej anpassas efter kvinnan och 
därmed kan våldet inte beaktas (Sundborg et al., 2015; Williston & Lafreniere, 2013). 
Strategier anser författarna är en faktor som bidrar till att fråga alla och inte bara de med 
fysiska tecken. Genom att sjuksköterskan redan vid inskrivning lyfter frågan kring våld i nära 
relation kommer fler att kunna identifieras. Att ställa frågor såsom: Är du trygg i ditt hem? 
kan vara en start på ett samtal om våld i nära relation. Genom att skapa strategier redan vid 
inskrivning kommer det kunna underlätta vid bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer. 	

9.2.2 Tidsbrist som en barriär 
Tidsbrist var något som påvisades i resultatet som en hindrade aspekt vid bemötande. Bristen 
på tid medförde begränsningar för att bygga en relation till de utsatta kvinnorna. Det medför 
även att sjuksköterskor ansåg att de ej hade tid att hantera frågor gällande våld i nära 
relationer (Sundborg et al., 2015; Williams et al., 2016; Williston & Lafreniere, 2013). 
Tidsbrist påverkar möjligheten till att skapa en jag-du relation. För att kunna bemöta den 
utsatta kvinnan ställer det krav på sjuksköterskan att ta sig tid att bygga en relation. Bristen 
på tid kan leda till korta möten med varje patient, där fokus ligger på de symtom som kvinnan 
söker för. Det kan förorsaka att en jag- du relation inte skapas, där fokus ligger på symtom 
eller sjukdom istället för på den unika individen. Fokusen blir fel, och mötet med kvinnan blir 
objektivt (Sandman & Kjellström, 2013).	
I dagens samhälle är det brist på vårdpersonal inom sjukvården. Personalbristen kan leda till 
att sjuksköterskan får för lite tid till varje patient. Kraven kommer genom det att öka på 
sjuksköterskans förmåga att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Att anställa fler 



 16 

sjuksköterskor kan öppna upp för en möjlighet att minska tidsbristen. Vilket kan leda till att 
sjuksköterskan kommer att få möjlighet att kunna ta sig tid att bygga en relation till patienten. 
Att bygga relation är något som tar tid, vilket inte är hållbart när sjuksköterskan endast får 
träffa patienten under kort tid. För att kunna arbeta utifrån en jag- du relation behöver varje 
enskild individ mötas utifrån den enskildes behov. Tidsbrist kan ha negativa konsekvenser 
vid bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relationer, konsekvenser som det är värt att 
ha ett etiskt resonemang kring. I forskning påvisas vikten av att ha ett respektfullt bemötande 
där kvinnans autonomi sätts i fokus. Genom ett etiskt förhållningssätt kan makten fördelas 
mellan sjuksköterskan och den utsatte. Därav får kvinnan möjlighet att själv påverka vad som 
delges och själv inneha kontrollen över samtalen (Bradbury, Clark, Parry & Taylor, 2016). 	
Moser Hällen och Sinisalo (2018) beskriver våld i nära relationer som ett ämne som berör 
jämställdhet och könsmakts fördelning, vilket påverkar genusaspekter och sjuksköterskans 
bemötande med våldsutsatta kvinnor. Jämställdhet mellan könen kan påverka kvinnors 
förmåga att bygga relation till sjuksköterskan utifrån könstillhörighet. Eftersom våld i nära 
relation påverkas av en könsmakts fördelning, kan det förorsaka brist i tillit till det manliga 
könet. Inom primärvården jobbar det både manliga och kvinnliga sjuksköterskor, där alla 
oavsett kön kommer att komma i kontakt med utsatta kvinnor vilket gör att genusaspekten har 
en betydande del vid bemötande.	
Genom att anställa fler sjuksköterskor kommer det att minska tidsbristen men det kommer 
även ställas krav på kontinuitet. Fler personal kan ha till följd att mer tid kan avsättas till att 
planera dagen, så att kontinuiteten kan upprätthållas. Här kan tiden fördelas över 
sjuksköterskorna så de kan planera ut tiden på deras patienter. Vilket kommer att bli till en 
fördel speciellt inom primärvården. Att anställa fler personal kan även vara till en nackdel i 
dagens samhälle där det blir allt fler inhyrd personal inom vården. Fler inhyrda 
sjuksköterskor kan resultera i en omsättning på personal vilket kan påverka kontinuiteten i 
arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 	
Tidigare forskning påvisar att kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation, med hög 
sannolikhet kommer att söka sig till primärvården (Alvarez et al., 2019). Inom primärvården 
kan sjuksköterskor ha kontakt med en utsatt kvinna under längre period. Författarna beskriver 
tid som en viktig faktor för att kunna bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relationer.	

9.2.3 Brist på kunskap och medvetande 
Studiens resultat belyser bristen på kunskap och medvetenhet som en aspekt som påverkar 
sjuksköterskans bemötande. Bristen på kunskap leder till att sjuksköterskor ej kan bemöta de 
utsatta kvinnorna. Det medför även till en minskad förutsättning att kunna identifiera 
våldsutsattheten. Att vara medveten om vad som utgör våld och förstå den utsattes situation 
upplevs som en viktig del vid bemötande av våld i nära relation (Bradbury- Jones, Taylor et 
al., 2014; Ramsay, 2012). Medvetenhet utgör en del av en jag-du relation, vid möte med en 
sjuksköterska. Medvetenhet leder till att sjuksköterskan kan skapa en förståelse för den 
utsatta kvinnan och mötets påverkan på individen (Sandman & Kjellström, 2013). Genom en 
tilltagande kunskap kan sjuksköterskan öka sin förståelse om våld i nära relation. Vilket kan 
leda till en ökad medvetenhet och därmed bättre förutsättningar att bemöta de utsatta 
kvinnorna. 	
Författarna anser för att öka kunskapen om våld så krävs det utbildning 
för sjuksköterskestudenter och färdigexaminerade sjuksköterskor. I forskning beskrivs 
utbildning för yrkesverksamma sjuksköterskor inom primärvården som en utmaning. 
Utbildningen har utformats så att kollegor utbildade varandra om våld i nära relation, vilket 
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resulterade i en utmaning då våld i nära relationer var ett nytt arbetsområde (Sundborg, 
Törnkvist, Wändell & Saleh-Stattin, 2017).	
Genom att undersöka ämnet om våld i nära relation redan under utbildningen avser 
författarna att det skapas en möjlighet till en ökad förståelse för utsattheten. Utbildningen 
öppnar upp för diskussion där studenten även kan ta med sig sin kunskap ut under den 
verksamhetsförlagda utbildningen. Genom att väcka diskussion om våld i nära relationer kan 
det medföra till att arbetet mot våld blir en naturlig del i arbetet. Våld i nära relation kan vara 
ett ämne som väcker känslor och tankar, vilket även författarna har stött på under arbetet med 
kandidatuppsatsen.	
I forskning påvisas att utbildning har en betydande roll vid arbete med våld i nära relationer. 
En ökad kunskap kan leda till att sjuksköterskor får en förståelse kring vilka stödjande 
tjänster ute i samhället som finns till för utsatta kvinnor. Vilket kan medföra att 
sjuksköterskor ökar sin trygghet i sin yrkesroll vad gäller bemötande av kvinnor utsatta för 
våld i nära relation (Lawoko, Sanz, Helström, & Castren, 2011). Utifrån utbildning ökar 
sjuksköterskans trygghet, medvetenhet och förståelse, vilket kan ligga till grund för ett gott 
bemötande av kvinnor utsatta för våld i nära relationer.	

10. Slutsats 

Två huvudområden som behöver förbättras i sjuksköterskans arbete med våld i nära relationer 
är: tidsbrist och bristen på kunskap och medvetande. Minskad tidsbrist kan leda till en 
kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan och därmed kan fokus läggas på de utsatta 
kvinnorna. Utbildning under grundutbildningen och yrkesverksamma sjuksköterskor skulle 
också kunna ge ökad kunskap och därmed en trygghet i yrkesrollen för sjuksköterskor. 
Förslag på vidare forskning krävs på områden generellt med särskilt relationen till kultur, 
genus och kvinnor då en tystnadskultur råder. Mer utbildningsinsatser och forskning behövs 
för att vi i framtiden ska utforma fler utbildnings interventioner för att sprida mer kunskap till 
sjuksköterskor som arbetar med våld i nära relationer. 	
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abused women's 
experiences of an 
identification and 
referral intervention 
and to discuss the 
implications for nurses, 
specifically those 
working in primary 
and community care. 
 

Urval: Kvinnor som utsatts 
för våld i nära relation som 
rekryterades vid IRIS-
programmet. Kvinnorna var 
tvungna att vara fysiskt och 
psykiskt stabila för att få 
delta i studien.  

Datainsamling: 10 kvinnor 
intervjuades där intervjuerna 
spelades in. Samtycke 
tillhandahölls.  

Dataanalys: Kvalitativ 
innehållsanalys.  

 

Kvalité: Hög 

Styrkor: Tydligt syfte och metod. 
Samtycke erhålls. Etisk granskad av 
kommitté. 

Svagheter: 

Relationen mellan forskare och 
deltagare beskrivs ej. 
Överförbarheten till annan kontext 
är tveksam.  

.  

Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relation upplever att det var svårt att öppna 
upp sig om utsattheten. Det underlättade 
om det fanns sjukvårdspersonal som tog 
sig an dem.  
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Författare, år, titel, tidsrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Bradbury-Jones, C., Taylor, 
J., Kroll, T., & Duncan, F. 
(2014). 
 
Domestic abuse awarness 
and recognition among 
primary healthcare 
professionlas and abused 
wommen: a quliative 
investigation. 
Journal of Clinical Nursing, 
23(21–22), 3057–3068. doi: 
10.1111/jocn.12534  
 
Skottland. 

 

To investigate the 
dynamics of 
domestic abuse 
awareness and 
recognition among 
primary healthcare 
professionals and 
abused women. 
 

Urval: Sjukvårdspersonal, 
sjuksköterskor, 
husläkare/familjeläkare. 
Som arbetat med kvinnor 
som blivit utsatta för våld i 
nära relation. Kvinnor som 
har upplevt våld i nära 
relation samt ha bekräftat 
det inför sjukvårdspersonal. 

Datainsamling: 
Individuella intervjuer med 
sjukvårdpersonal som 
spelades in. Fokusgrupps 
intervjuer med de utsatta 
kvinnorna.  

Dataanalys: Transkribering 
av intervjuerna 
genomfördes. Texten 
delades sedan i kategorier 
som analyserade.   

Kvalité: Medelhög 

Styrkor: Etiskt granskad av 
kommitté. Tydligt syfte. Tydlig 
analys av intervju med 
transkription. 

Svagheter: Relationen mellan 
forskare och deltagare var ej 
tydligt framkommande. 
Forskarens egen förförståelse 
bearbetas ej. 

 

 

 

Samspel mellan sjuksköterskan och kvinnan har 
en betydande roll vid bemötande av IPV. Samband 
mellan medvetenhet, erkännande, stöd, 
identifiering och kommunikation var avgörande 
för bemötande av dessa kvinnor.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Çelik, A. S., & Aydin, A. 
(2018).  
 

The effect of a course on 

violence against women on 

the attitudes of student 

midwives and nurses towards 

domestic violence against 

women, their occupational 

roles in addressing violence, 

and their abilities to 

recognize the signs of 

violence. 

Perspectives in psychiatric 

Care, 55(2), 210-217. doi: 

10.1111/pp.c1233  

Turkiet. 

The aim of 
this study 
was to 
determine 
the effect of 
a course on 
violence 
against 
women on 
the attitudes 
of student 
midwives 
and nurses 
towards 
violence 
against 
women and 
their abilities 
to recognize 
the signs of 
violence. 

 

Urval: Barnmorskor, studenter och 
sjuksköterskor som deltagit i en 
kurs om våld mot kvinnor.  

Datainsamling: Ett frågeformulär 
användes i en experimentgrupp och 
kontrollgrupp.  

Dataanalys: Svaren jämfördes 
mellan grupperna utifrån x2 test 
och t-test.  

Kvalité: Medelhög. 

Styrkor: Tydligt syfte. 
Etisk godkänd av kommitté. 
Tydligt beskriven 
datainsamling.  

Svagheter: Forskarens egen 
förförståelse redovisas ej 
relaterat till datainsamling 
och analys. Resultatet är inte 
överförbart till annan 
kontext. Hypotes beskrivs 
ej.   

Det finns bristande kunskap vad gällande våld i nära 
relation med kvinnor. Sjuksköterskor påvisar olika 
inställningar till att bemöta utsatta kvinnor. Det finns 
olika uppfattningar om våld och hur sjuksköterskan 
identifierar och bemöter det. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Falb, K. L., Diaz-Olavarrieta, 
C., Campos, P. A., Valades, J., 
Cardenas, R., Carino, G., & 
Gupta, J. (2014). 
 
Evaluating a health care 
provider delivered intervention 
to reduce intimate partner 
violence and mitigate 
associated health risks: study 
protocol for a randomized 
controlled trial in Mexico City. 
BMC Public Health, 14(772), 
doi: 10.1186/1471-2458-14-
772 
 
Mexico. 

Evaluating a 
health care 
provider 
delivered 
intervention 
to reduce 
intimate 
partner 
violence 
and mitigate 
associated 
health risks 

Urval: Kvinnor som utsatts för 
våld i nära relation. 
Sjuksköterskor som mötte dessa 
kvinnor inom primärvården.   

Datainsamling: Intervjuer med de 
utsatta kvinnorna samt med 
sjuksköterskor enskilt. 
Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys: Transkription av 
intervjuerna som sedan översattes 
från spanska till engelska. 
Materialet kodades och delades in 
i teman. 

Kvalité: Hög. 

Styrkor: Alla kvinnor som 
deltagit fick ge samtycke. 
Etisk granskad av kommitté. 
Tydlig datainsamling och 
analys.  

Svagheter: Ej tydligt 
presenterat syfte. Orsaker 
till bortfall analyseras ej.  
 

Sjuksköterskor fick utbildning och vägledning för att 
kunna identifiera våld i nära relation. Resultatet 
påvisar sjuksköterskors kunskap, attityd vid möte 
med kvinnor.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hooker, L., & Taft, A. 
(2016). 
Using theory to design, 
implement and evaluate 
sustained nurse domestic 
violence screening and 
supportive care. 
 
Journal of Research in 
Nursing, 21(5-6), 432-442. 
doi:10.1177/1744987116649
633 
 
Australien. 

 

 

The aim of 
this study is to 
highlight the 
importance of 
theory in 
nursing 
intervention 
research on 
domestic 
violence and 
how the 
application of 
implementatio
n theory can 
be used to 
promote 
programme 
sustainability. 
 

 

Urval: Sjuksköterskor som 
arbetar inom primärvården.   

Datainsamling: Observation av 
en grupp sjuksköterskor under 12 
månaders tid, vid implementering 
av nytt screeningverktyg.  

Dataanalys: Jämförelse av 
screening effekten före och efter 
implementeringen.  

Kvalité: Hög 

Styrkor: Utgår från en 
teoretisk ram. Tydligt syfte. 
Studien går att överföra till 
likande sammanhang.  

Svagheter: Dataanalys 
beskrivs ej tydligt. 
Framkommer ej om 
deltagare eller forskare var 
blindad.  

Implementering av ett screeningverktyg för 
sjuksköterskor för att bemöta våld i nära relation. 
Detta för att skapa förståelse, kunskap om våld i nära 
relation och kvinnors utsatthet. Detta för att 
underlätta för hur sjuksköterskan förhåller sig och 
bemöter den utsatte. Det genom att förstå vikten av 
screening för våld i nära relationer.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

McGarry, J., Hussain, B., & 
Watts, K. (2019).  
 
Exploring primary care 
responses to domestic 
violence and abuse (DVA): 
operationalisation of a 
national initiative. 
The Journal of Adult 
Protection, 21(2), 144–154. 
doi: 10.1108/JAP-10-2018-
0025. 
 
 
 
 
Storbritannien. 

 

 

To explore and 
present an in-
depth account of 
the 
implementation 
and impact of the 
IRIS initiative 
for both 
providers and 
users of the 
service within 
one locality in 
the UK.  

 

Urval: Sjuksköterskor som 
arbetar inom primärvården. 
Kvinnor som utsatts för våld i 
nära relation. 

Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 
som genomfördes i 
fokusgrupper. Intervjuerna 
spelades in digitalt. Vid en 
intervju fördes anteckningar för 
hand.  

Dataanalys: Intervjuerna 
transkriberades. 
Huvudbegrepp, koder och 
teman identifierades. Alla 
författare analyserade sedan 
tillsammans.   

Kvalité: Medelhög. 

Styrkor: Tydligt syfte. 
Tydligt beskriven 
datainsamling och analys. 
Granskad av etisk kommitté. 
Resultat som går att 
överföra till likande 
sammanhang.   

Svagheter: Ingen tydlig 
hypotes. Forskarens 
egenförförståelse redogörs 
ej.  

Genom möte med utsatta kvinnor kunde 
sjuksköterskor ge möjlighet till stödjande tjänster. 
Där gavs möjlighet till personligt bemötande, stöd, 
hänvisning, förståelse.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ramsay, J., Rutterford, C., 
Gregory, A., Dunne, D., 
Eldridge, S., Sharp, D., & 
Feder, G. (2012). 
 
Domestic violence: knowledge, 
attitudes, and clinical practice 
of selected UK primary 
healthcare clinicians. 
British Journal of General 
Practice, 62(602), 647–655. 
doi: 10.3399/bjgp12X654623 
 
 
 
Storbritannien.  

 

 

To measure 
selected UK 
primary care 
clinicians’ 
current 
levels of 
knowledge, 
attitudes, 
and clinical 
skills in this 
area. 

 

 

Urval: Läkare och sjuksköterskor 
ute i praktiken.  

Datainsamling: Frågeformulär som 
fylldes i online eller på papper. 

Dataanalys: Data infördes i ett 
analysprogram där frekvens, 
median och standardavvikelser 
redogjordes.  

Kvalité: Medelhög. 

Styrkor: Tydligt syfte. 
Tydlig 
randomiseringsmodell. 
Deltagarna har behandlats 
lika under studien.  

Svagheter: Bortfall 
redovisas inte samt analys 
av bortfallet. Tidpunkterna 
för studien var ej angivna.  

Sjuksköterskor upplever att det finns begränsningar i 
att bemöta utsattheten. Utbildning, rutiner, för lite 
förberedelser, osäkerhet är faktorer som påverkar 
bemötandet.   
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sundborg, E., Törnkvist, L., 
Saleh-Stattin, N., Wändell, 
P., & Hylander, I. (2015). 
 
To ask, or not to ask: the 
hesitation process described 
by district nurses 
encountering women exposed 
to intimate partner violence. 
 
Journal of Clinical Nursing, 
26(15–16), 2256–2265. doi: 
10.1111/jocn.12992 
 
 
 
Sverige. 

 

To improve the 
understanding 
of district 
nurses' 
experiences of 
encountering 
women exposed 
to intimate 
partner 
violence. 

 

Urval: Sjuksköterskor och 
distriktsköterskor som arbetar 
inom primärvården.  

Datainsamling: Öppna 
djupintervjuer. Som började med 
en öppenfråga.  

Dataanalys: Analys och 
datainsamling skedde parallellt. 
Analysen började med noggrann 
genomläsning, kodning och 
sedan jämförde likheter med 
skillnader mellan intervjuerna.  

Kvalité: Hög. 

Styrkor: Tydligt syfte och 
tydlig kontext. Tydlig 
datainsamling och analys. 
Etiskt granskad av 
kommitté.   

Svagheter: Bortfallet var ej 
analyserat. Forskarens 
förförståelse var ej 
redovisat.  

Sjuksköterskor upplevde att det fanns en barriär vad 
gäller att bemöta kvinnor utsatta för våld i nära 
relation. Faktorer som underlättade mötet var 
strategier, att skapa tillit, stödjande miljö, 
förberedelser och att känna igen tecken på 
utsattheten.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Willimas, J. R., Halstead, V., 
Salani, D., & Koermer, N. 
(2016). 
An exploration of screening 
protocols for intimate partner 
violence in healthcare 
facilities: a qualitative study. 
 
Journal of Clinical Nursing, 
26(15–16), 2192–2201. doi: 
10.1111/jocn.13353 
 
USA. 

 

 

Explore 
different 
methods by 
which 
intimate 
partner 
violence 
screening 
practices are 
implemented 
in clinic and 
emergency 
settings and 
better 
understand 
barriers and 
facilitators. 

 

 

Urval: Sjuksköterskor, chefer, 
läkare och medicinska assistenter. 
Dessa arbetade på fyra olika 
vårdinstanser, Primärvård, Gyn, 
Barn och Akut. Dessa områden 
valdes ut eftersom man troligtvis 
kommer möta dessa utsatta kvinnor.  

Datainsamling: Semistrukturerade 
djupgående intervjuer.  

Dataanalys: Inspelningarna 
transkriberades. Teman och 
mönster identifierades.  

Kvalité: Medelhög 

Styrkor: Tydligt syfte. 
Tydligt beskriven 
datainsamling med 
motivation. Tydlig analys av 
intervjuerna.  

Svagheter: Relationen 
forskare och urval är ej 
beskriven. Resultatet är ej 
överförbart till något annat 
sammanhang i annan 
kontext.  

Faktorer som påverkar sjuksköterskans bemötandet 
negativt kan vara tidsbrist, patientens motvilja att 
prata om våld, känslor, kommunikationssvårigheter.  

Förutsättningar för sjuksköterskan att bemöta utsatta 
kvinnor kan vara: Integritet, att lyssna, att bygga 
förtroende, att fråga alla, att hålla en dialog och ställa 
mindre känsliga frågor först.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Williston, C. J., & Lafreniere, K. 
D. (2013). 
“Holy Cow, Does That Ever 
Open Up a Can of Worms”: 
Health Care Providers’ 
Experiences of Inquiring About 
Intimate Partner Violence. 
Health Care of Women 
International, 34(9), 814–831. 
doi: 
10.1080/07399332.2013.794460 
 
 
Kanada.  

Describe 
Health Care 
Providers’ 
Experiences 
of Inquiring 
About 
Intimate 
Partner 
Violence 

 

 

 

 

Urval: Sjuksköterskor och 
läkare som arbetar inom 
primärvården. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
utifrån en intervjuguide.  

Dataanalys: Intervjuerna 
transkriberades av den första 
författaren. Analyserade sedan 
genom en fenomenologisk 
analys, detta för att hitta teman. 

Kvalité: Hög. 

Styrkor: Deltagarna gav 
samtycke innan deltagande. 
Deltagaren fick möjlighet att 
ta del av det transkriberade 
materialet. Etiskt granskad 
av kommitté. Tydligt 
beskriven datainsamling och 
analys. 

Svagheter: Forskarnas 
förförståelse redogörs ej. 
Överförbarhet till annan 
kontext är tveksam.  

För att sjuksköterska ska kunna bemötta de utsatta 
kvinnorna ska bemötande ske utifrån autonomi. 
Genom detta arbeta personcentrerat för att samarbeta 
med den utsatte. Att vara medveten om sina känslor 
och egna begränsningar är viktigt. Det är viktigt med 
en öppen konversation. 

 


