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Sammanfattning 
Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor existerar överallt i världen och är en av 
de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa. Genom att som sjuksköterska 
rutinmässigt fråga om kvinnor har erfarit våld i en nära relation visar hälso- 
och sjukvården att våldet tas på allvar. Många våldsutsatta kvinnor söker hälso- 
och sjukvården utan att berätta om sin utsatthet, en förklaring till det kan vara 
kvinnors upplevelser av skuld- och skamkänslor. Sjuksköterskor erfarenheter 
har därmed en betydande roll i mötet och identifieringen av kvinnor som 
utsätts för våld i nära relationer. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att 
beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som har utsatts för 
våld i nära relationer. Metod: Litteraturstudie med systematisk sökning med 
åtta artiklar av kvalitativ och kvantitativ ansats som har kvalitetsgranskats, 
analyserats och sammanställts. Resultat: Mötet med våldsutsatta kvinnor 
väckte känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor och som gjorde det svårt 
för sjuksköterskor att sätta professionella gränser. Känslor som utlöstes bland 
sjuksköterskor i samband med upptäckten av våld var främst frustration och 
maktlöshet. Sjuksköterskor rapporterade en osäkerhet kring vad som 
förväntades vara deras skyldigheter gentemot våldsutsatta kvinnor. 
Sjuksköterskor ansåg sig inte ha tillräcklig kunskap och beredskap för att möta 
och identifiera våldsutsatta kvinnor. På grund av sjuksköterskors osäkerhet 
undvek de istället att fråga om våldet. Litteraturöversikten belyste även vikten 
av ett samarbete mellan olika myndigheter. Slutsats: Efter 
litteraturöversikten har det blivit tydligt att sjuksköterskors möte med 
våldsutsatta kvinnor inte är problemfritt och att det finns brister på kompetens 
hos sjuksköterskor. Genom ökad kunskap, ökar även sjuksköterskors 
förutsättningar att känna trygghet i mötet med våldsutsatta kvinnor. För att 
åstadkomma ökad kunskap inom ämnet anser författarna att både teoretisk och 
klinisk utbildning krävs. Förslagsvis bör det implementeras för sjuksköterskor 
redan i grundutbildningen men även på arbetsgivarens initiativ på samtliga 
arbetsplatser.  
 
Nyckelord: Erfarenheter, sjuksköterskor, våld i nära relationer, våldsutsatta 
kvinnor. 
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Inledning 
Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem med fysiska och psykiska 
konsekvenser för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2014).  
Forskning har visat att sjuksköterskor medvetet undviker att fråga om kvinnor har erfarit våld 
i en nära relation, trots misstankar (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). Detta på grund av 
sjuksköterskors bristande erfarenhet och kunskap inom ämnet våld i nära relationer. 
Sjuksköterskor beskrivs som den första yrkesgruppen som möter våldsutsatta kvinnor. Det är 
därför av stor vikt att uppmärksamma sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att 
möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Kvinnor som utsätts för våld i nära 
relationer är ofta i behov av hjälp och stöd för att lämna partnern (ibid.). Det är därmed även 
viktigt att som sjuksköterska etablera en ömsesidig och mellanmänsklig relation som bygger 
på tillit och trygghet för att tillgodose kvinnornas behov (Kirkevold, 2000).  
 
Efter en valbar kurs i ämnet ”kvinnors hälsa och ohälsa” som introducerade ämnet våld i nära 
relationer, väcktes ett stort intresse samt nyfikenhet kring ämnet. I kursen beskrevs 
våldsutsatta kvinnor som en komplex patientgrupp inom hälso- och sjukvården. Det var 
därmed av intresse att fördjupa våra kunskaper inom ämnet våld i nära relationer för att få en 
djupare förståelse av situationen, men även en god grund för vad det innebär att som 
sjuksköterska möta och omhänderta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.  

Bakgrund  
	
Definitioner 

Definition av våld i nära relationer 
World health organization [WHO], (2010) har definierat begreppet våld i nära relationer som 
”behaviour within an intimate relationship that causes physical, sexual or psychological 
harm, including acts of physical aggression, sexual coercion, psychological abuse and 
controlling behaviours”.  

Våldets syfte är att etablera samt utöva makt och kontroll med avsikt att skada och skrämma 
den utsatta. Våld i nära relationer utövas ofta under en längre period där våldets allvar och 
intensitet tenderar att öka ju längre relationen pågår. Ofta leder det till att våldet succesivt blir 
ett accepterat och förväntat inslag i den våldsutsattas vardag (Nationellt centrum för 
kvinnofrid [NCK], 2014c). 

Definition av mötet 
Ett möte definieras enligt Nationalencyklopedin (2016) som en tillfällighet där två personer 
slumpmässigt eller planerat sammanträffas och kommunicerar verbalt med varandra. 
Socialstyrelsen (2015) beskriver att mötet mellan vårdpersonal och patient är kärnan i hälso- 
och sjukvårdens verksamhet, och det är i samspelet mellan patient och vårdpersonal som 
bland annat vårdbehov identifieras. Varje individ har den bästa kännedomen om sin egen 
kropp och ohälsa, men som patient är man beroende av andras kompetens, resurser och beslut 
för att kunna bli delaktig och utöva sitt självbestämmande (ibid.).  

Historik 
Lindstedt Cronberg (2005) beskriver att den historiska synen på jämställdhet mellan kvinnor 



 
	

	 3	

och män under de senaste årtiondena har förändrats i Sverige. Kvinnor har under åren 
succesivt uppnått ökade rättigheter vad gäller politik, ekonomi men också rättigheter som 
självbestämmande över sitt eget liv. Så sent som på 1800-talet och än idag är lagens 
ståndpunkt tydlig med att allt våld mellan äkta makar är en kriminell handling. Däremot 
skiljde sig den folkliga kulturella uppfattningen förr, då mannens våld inte skulle ifrågasättas 
eller angick någon annan än de inblandade. Den rådande lagstiftningen under 1800-talet 
delade den normativa uppfattningen och i enskilda åtal letade rättsväsendet efter motiv som 
kunde rättfärdiga mannens våld mot hustrun, vilket speglar den tidens olika värdering av 
könen. År 1864 förlorade mannen sin lagstadgade rätt att aga sin hustru och från och med år 
1944 infördes laglig rätt till åtal mot män som misstänks misshandla sin hustru (ibid.). 

Våldets förekomst och statistik 
Enligt WHO (2014) är våld mot kvinnor en av de främsta orsakerna till kvinnors ohälsa i 
världen. Mäns våld mot kvinnor förekommer överallt och är idag ett folkhälsoproblem som 
drabbar kvinnor oavsett ålder, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet eller religiös och 
kulturell tillhörighet. En global rapport som har utförts i 80 länder påvisar att 35 procent av 
kvinnorna har upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld i en nära relation (ibid.). Utmärkande för 
våld i nära relationer är att den våldsutsatta kvinnan har en nära relation till förövaren och ofta 
starka emotionella band, vilket försvårar situationen och möjligheten till uppbrott (Grände, 
Lundberg & Eriksson, 2014). Den vanligaste platsen för våld är i kvinnans bostad. Våld i nära 
relationer utgör en dold kriminalitet där mörkertalet är större vid brottslighet när offer och 
gärningsmän känner varandra och våldet sker inomhus. På grund av att brottet sällan anmäls 
leder det till en dold brottslighet där anmälningsbenägenheten är låg (ibid.). Både män och 
kvinnor utsätts för våld i nära relationer, dock är prevalensen högre bland kvinnor. NCK 
(2014c) visar att 14 procent av kvinnorna respektive fem procent av männen har blivit utsatta 
för fysiskt våld någon gång efter 18-års ålder, i en pågående eller avslutad parrelation. Tjugo 
procent av kvinnorna och åtta procent av männen uppgav att de har utsatts för systematiskt 
och upprepat psykiskt våld av en aktuell eller före detta partner. Omkring sju procent kvinnor 
och en procent män har blivit utsatta för sexuellt våld av en närvarande eller tidigare partner 
efter 18 års ålder (ibid.).  
 
Trots att våldet existerar inom alla samhällsklasser är vissa grupper av kvinnor särskilt sårbara 
att utsättas för våld. Detta rör såväl HBTQ-personer som barn och ungdomar, men även 
kvinnor med missbruksproblematik, funktionsnedsättning eller kvinnor med annan etnisk 
bakgrund, som kan utsättas för så kallat hedersrelaterat våld och förtryck (NCK, 2014b).  

Våldets karaktär och konsekvenser  
Friström (2010) definierar våldets uttryck som grov kvinnofridskränkning, misshandel mot 
kvinnor som är 18 år eller äldre, våldtäkt, sexuellt tvång, ofredande och sexuellt ofredande, 
olaga hot, överträdelse av besöksförbud samt stöld och skadegörelse. Grände et al. (2014) 
beskriver att mäns våld mot kvinnor i en nära relation har en djup inverkan på den utsatta 
kvinnans fysiska och psykiska hälsa och påverkar alla delar av en kvinnas liv, bland annat det 
allmänna hälsotillståndet och livskvaliteten. Bland skador orsakat av våld i nära relationer kan 
frakturer, hjärnskakningar och tandskador ses som akuta/primära skador. Loke, Wan & 
Hayter (2012) beskriver att det fysiska våldet kan upptäckas i form av synliga blåmärken eller 
svullnader på ställen som är svåra att dölja, till exempel i ansiktet eller halsen. Det är därför 
viktigt som sjuksköterska att vara uppmärksam på dessa tecken. Utöver de direkta fysiska 
skadorna ökar även risken för att den våldsutsatta ska drabbas av kroniska sjukdomstillstånd 
som innebär långvariga eller livslånga hälsotillstånd (ibid.). 
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Grände et al. (2014) beskriver att konsekvenserna av våldet kan leda till att psykiskt trauma 
uppstår på grund av att situationen inte är hanterbar för människans psykologiska 
skyddssystem. Psykiskt trauma är ofta en följd av en smärtsam eller chockartad upplevelse 
som skapar stress och överväldigande känslor som blir svåra att hantera. Psykologiska 
konsekvenser som uppstår vid ett trauma orsakat av våld, är bland annat ångest, 
sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter och humörsvängningar. Mer än var fjärde kvinna 
som har utsatts för våld i en nära relation under livet visade tecken på PTSD-symtom som 
förklaras som posttraumatiskt stressyndrom och är ett tillstånd där kvinnan som har utsatts för 
trauma lider av symtom som inte avtar. Andra följder som kan orsakas av våld i en nära 
relation är självskadebeteende och ökad förekomst av alkoholmissbruk (ibid.).  

Hälso- och sjukvårdens ansvar 
NCK (2015) beskriver att hälso- och sjukvården ansvarar för ett adekvat medicinskt och 
psykosocialt omhändertagande för våldsutsatta kvinnor. Utsatta kvinnor söker hälso- och 
sjukvård för både akuta skador och kroniska besvär som har orsakats av våld. Genom att 
rutinmässigt ställa frågor om erfarenheter kring våld visar hälso- och sjukvården att våldet tas 
på allvar. Det visar även att det finns kompetens och beredskap inom hälso-och sjukvården att 
hantera våldet och hjälpa våldsutsatta kvinnor. Genom att ställa en öppen fråga kan det lättare 
stimulera patienten till att reflektera och ifrågasätta om situationen är hållbar och utifrån det ta 
ställning till huruvida kvinnan är villig att förändra den (ibid.).  
 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, beskriver att målet för hälso- och 
sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Ingen 
diskriminering får förekomma på grund av etnisk tillhörighet, hudfärg eller sexuell läggning. 
Hälso- och sjukvården ska förhålla sig till likartad behandling och vård oavsett vart patienten 
väljer att söka hjälp (ibid.). Bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal kan vara avgörande 
för huruvida patienten väljer att berätta om sin situation. Tidigare studier beskriver att 
personal som visar empati samt är öppna och lyhörda underlättar för kvinnor att berätta om 
sin utsatthet (Hardip, Sandra & Gene, 2007; Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). 

Omvårdnadsteoretiskt begrepp  
Joyce Travelbees omvårdandsteorier fokuserar på omvårdandens mellanmänskliga aspekter. 
Travelbees definition av omvårdnadsbegreppet lyder ”Omvårdnad är en mellanmänsklig 
process där den professionella omvårdnadspraktiken hjälper en individ, en familj eller ett 
samhälle att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom och lidande och, vid behov, att 
finna en mening vid dessa upplevelser” (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan ansvarar för att 
etablera en ömsesidig och mellanmänsklig relation genom att sudda ut rollerna som 
sjuksköterska och patient. Travelbee menar att människan är en unik, oersättlig individ och tar 
avstånd från all generalisering. Travelbee beskriver processen av den mellanmänskliga 
omvårdnaden i fem olika faser som börjar med det första mötet där sjuksköterskan och 
patienten möts och får ett första intryck av varandra. I relationen växer sjuksköterskans och 
patientens identiteter fram och etablerar ett band som bortser från rollerna. Empati är den 
tredje fasen där sjuksköterskan deltar och förstår patientens situation. Sympati utvecklas i den 
empatiska fasen som innebär en önskan om att lindra patientens lidande. Resultatet av 
föregående faser är slutligen en ömsesidig förståelse och kontakt mellan båda parter. I denna 
fas delar sjuksköterskan och patienten varandras tankar, attityder och känslor. Travelbee 
avslutar fasen med att beskriva att relationen mellan sjuksköterskan och patienten blir 
meningsfull och betydelsefull genom att dela samma upplevelser (ibid.). 
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Sjuksköterskans roll 
Svensk sjuksköterskeförening (2010) beskriver att personcentrerad omvårdnad innebär att 
respektera och bekräfta individens upplevelser och tolkning av ohälsa. Rhodes, Frankel, 
Levinthal, Prenoveau, Bailey & Levanison (2007) redogör i sin studie att sjuksköterskor har 
en unik position att identifiera och möta våldsutsatta kvinnor. Genom att som sjuksköterska 
samtala och ställa öppna frågor om våld, ökar upptäckten av kvinnor som utsätts för våld i 
nära relation. Johnston (2006) beskriver i en studie att sjuksköterskor ska verka för en god 
och trygg samtalsmiljö samt undvika att bemöta de våldsutsatta kvinnorna utifrån en 
maktposition. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § bekräftar det genom att 
beskriva att sjuksköterskan ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet i 
vården. Tidigare forskning har visat att våldsutsatta kvinnor kunde uppleva sjuksköterskor 
som auktoritära och att kvinnorna blev bemötta utifrån en maktposition, vilket påverkade och 
förstärkte kvinnornas skuld- och skam känslor. Det kunde således skapa hinder för de 
våldsutsatta kvinnorna där de istället undvek att söka hjälp, trots behov av hjälp och stöd från 
hälso- och sjukvården (Reisenhofer & Seibold, 2014). Däremot har empati och stöd från 
sjuksköterskor visat att det stärker våldsutsatta kvinnors självkänsla för att söka hjälp och 
därmed även berätta om våldet (Pratt-Eriksson et al., 2014). Enligt Socialstyrelsen (2014) är 
det många våldsutsatta kvinnor som söker hälso- och sjukvård för diffusa symtom som kan ha 
orsakats av våldet utan att berätta om sin våldsutsatthet. En förklaring till det kan vara skuld- 
och skamkänslor men kan även bero på rädsla för att inte bli trodd. Ofta kan det även handla 
om en förvriden syn av acceptans för våld i den nära relationen. Det vill säga att den 
våldsutsatta kvinnan ”normaliserar” situationen i förhållande till den partner som utövar 
våldet, vilket även framförs av en studie gjord av Bradbury-Jones., Tyler., Kroll & Duncan 
(2014). 
 
En viktig förutsättning för att våldsutsatta kvinnor som har erfarit våld i en nära relation ska få 
den vård som de är i behov av är att våldet upptäcks (Socialstyrelsen, 2014). Inom vissa 
verksamheter, så som psykiatrin och mödrahälsovården är våldsutsatta kvinnor 
överrepresenterade. Våldet existerar dock överallt i samhället och det är därför viktigt att vara 
medveten om vilka grupper som är särskilt utsatta samt att uppmärksamma tecken och 
signaler på våld. Socialstyrelsens rekommendationer är därmed att sjuksköterskor inom hälso- 
och sjukvården bör fråga alla kvinnor som uppsöker mödrahälsovård och psykiatrisk vård om 
våldserfarenhet samt att ta upp frågan om våld i alla ärenden inom barn- och 
ungdomspsykiatrin. Sammanställning av forskning påvisar att frågor om våld markant ökar 
upptäckten av våld, särskilt inom mödrahälsovården (Socialstyrelsen, 2014).  

Problemformulering  
Sjuksköterskor har oftast det första mötet med den vårdsökande kvinnan som utsätts för våld. 
Det är viktigt att öka förståelser och kunskaper hos sjuksköterskor om hur de kan identifiera 
och möta våldsutsatta kvinnor för att tillgodose kvinnornas behov av hjälp och stöd. På så vis 
ökar även sjuksköterskors förutsättningar att skapa ett rum av trygghet för våldsutsatta 
kvinnor där de kan berätta om sin situation och utsatthet. Som vägledning för hur kvinnor 
som utsätts för våld i nära relationer ska upptäckas och effektiviseras har Socialstyrelsen 
(2014) kommit med rekommendationer för rutinmässig screening på särskilda verksamheter. 
Ökad kunskap, förståelse och medvetenhet kan medföra att fler kvinnor tidigare kan 
identifieras. Vidare kan rutiner förbättras som kan stödja omhändertagandet av den 
våldsutsatta kvinnan.  
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Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor 
som har utsatts för våld i nära relationer.  

Metod 

Design 
Studien utfördes som en litteraturstudie med systematisk sökning. Enligt Kristensson (2014) 
är en litteraturstudie en sammanställning och kritisk granskning av tidigare forskning. Den 
systematiska arbetsgången höjer uppsatsens kvalitet och ökar resultatets tillförlitlighet.  

Sökstrategier 
För att få ett brett urval av vetenskapliga studier inom ämnet omvårdnadsvetenskap, användes 
databaserna Cinahl och Medline, relevanta för ämnet. Cinahl är inriktad på det 
vårdvetenskapliga området och Medline innehåller vetenskaplig litteratur från framförallt de 
medicinska vetenskaperna (Kristensson, 2014). För att identifiera rätt termer utifrån syftets 
meningsbärande ord ”sjuksköterskor”, ”våld i nära relationer” och ”våldsutsatta kvinnor”, 
användes Svenska MeSH. Det resulterade i de engelska motsvarigheterna ”Battered women” , 
”Intimate partner violence, (IPV)” samt ”Nurse-patient Relations”. Det framkom dubbletter 
av ett fåtal studier i de valda databaserna, och författarna valde de studier som hittades i den 
först sökta databasen Cinahl. 
 
Cinahl 
Första steget i sökningen var att identifiera relevanta ämnesord utifrån de meningsbärande 
orden med hjälp av databasens Headings. Ämnesorden som användes i databasen var 
”Domestic violence”, ”IPV”, ”Battered women” ”Nurse-patient Relations” och ”Nurse 
attitudes”. Ämnesord är ett slags nyckelord som tilldelar alla artiklar som finns i en databas 
och som även baseras på artikelns innehåll (Kristensson, 2014). Samtliga ämnesord söktes till 
en början var för sig och kombinerades därefter med de Booleska sökoperatorna OR och 
AND som används för att göra sökningen mer sensitiv. För att söka på liknande begrepp 
användes sök operatorn OR, och för att kombinera ämnesorden med varandra användes AND 
(ibid.). Begräsningar som utfördes var English languages, Peer Reviewed och forskning 
publicerad från 2005-2015. Begränsningarna genomfördes med anledning av att få fram den 
bästa tillgängliga evidensbaserade forskningen samt aktuell och relevant forskning. Se 
sökmatris, Bilaga 1. 
 
Medline 
I första steget identifierades ämnesord utifrån syftet i databasens MeSH 2015 som resulterade 
i termerna ”Domestic violence”, ”Spouse abuse”, ”Battered women” och ”Nurse-patient 
Relations”. Ämnesorden söktes var för sig och kombinerades därefter med de Booleska 
sökoperatorna OR och AND. English languages samt forskning publicerad mellan 
tidsintervallet 2005-2015 var begränsningar som utfördes. Begräsningen Peer Reviewed fanns 
inte som alternativ i Medline.  

Urval 

Inklusionskriterier 
Artiklar som beskrev sjuksköterskor inom all hälso- och sjukvård. Vuxna kvinnliga patienter 
som har utsatts för våld i en nära relation.  
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Exklusionskriterier 
Trots återkommande träffar av studier som handlade om våldsutsatta kvinnors upplevelser av 
mötet med hälso- och sjukvården och barn som har bevittnat våld i hemmet, exkluderades 
barn och kvinnors upplevelser. Detta då fokus i föreliggande arbete är på sjuksköterskans 
erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor. Reviewartiklar exkluderades för att säkerställa 
att enbart förstahandskällor användes.  

Urvalets steg 
För att identifiera artiklar som besvarade studiens syfte utfördes fyra urvalssteg enligt 
Kristenssons (2014) stegvisa gallring av artiklar. Första urvalet utfördes enskilt i varje databas 
där alla 138 titlar lästes för att sortera bort irrelevanta titlar, kvar blev då titlar som eventuellt 
kunde svara mot studiens syfte. Vidare i andra urvalet lästes och granskades 48 abstrakt. 
Innan tredje urvalet, jämfördes de två separata sökningarna för att hitta eventuella dubbletter 
av artiklar som hittats i fler än en databas. Identifierade dubbletter exkluderades därefter. 
Baserat på artiklarnas abstrakt, lästes i tredje urvalet, 14 artiklar i fulltext som tycktes besvara 
studiens syfte. Efter fulltextläsningen, diskuterades och jämfördes artiklarna innan det fjärde 
urvalet som bestod av kvalitetsgranskning.  

Kvalitetsgranskning 
För att bedöma de 11 valda artiklarnas kvalitet samt fastställa artiklarnas styrkor och 
svagheter, användes granskningsmallar framtagna av Kristensson (2014). Kristenssons 
granskningsmallar valdes då dem var relevanta och lätta att följa. Vid kvalitetsgranskning 
görs en bedömning av kvantitativa studiers validitet och kvalitativa studiers trovärdighet och 
därmed även en granskning av systematiska fel (ibid.). Författarna gick till att börja med 
igenom hur kvalitetsgranskningen skulle utföras och vilka granskningsmallar som var 
lämpliga att använda utifrån artiklarnas design och förutsättningar. Granskningen av de valda 
artiklarna utfördes var för sig, för att sedan tillsammans jämföra och diskutera artiklarnas 
styrkor och svagheter. De artiklar som ansågs uppfylla kvalitén inkluderades slutligen i 
litteraturstudiens resultatdel och redovisas i artikelmatrisen, se Bilaga 2.  
 
De kvalitativa artiklarna bedömdes utifrån ett tydligt syfte och beskrivning av metodval. Om 
kontexten var presenterad och urvalet relevant och strategiskt. Vidare bedömdes det om 
metoden var beskriven gällande urvalsförfarande, datainsamling och analys samt om 
resultatet redovisades på ett tydligt sätt. I resultatet bedömdes även överförbarheten till 
liknande sammanhang.  
 
Värdering av de kvantitativa studierna granskades utifrån ett tydligt syfte där en 
undersökningsfråga eller hypotes fanns tydligt formulerad. I metoden bedömdes det om 
urvalet var representativt och väl beskrivet, om bortfall fanns analyserat och redovisat, samt 
om resultatet var tillförlitligt och generaliserbart.  

Databearbetning och analys 
Utifrån studiens syfte har artiklarna analyserats ett flertal gånger för att bli bekant med 
innehållet samt för att kunna urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel. Data 
analyserades genom en integrerad innehållsanalys där resultatet sammanställdes i kategorier 
och olika subkategorier (Kristensson, 2014). Text som svarade till studiens syfte markerades 
för att identifiera likheter och olikheter i artiklarna. Resultat som besvarade syftet färgkodades 
och därefter bildades kategorier. Innehåll med liknande innebörd sammanfördes till 
subkategorier. Kategorierna gjordes för att skapa struktur och underlätta för läsaren att hitta i 
resultatdelen (ibid.). En kategori identifierades som var ”utmaningar i rollen som 
sjuksköterska”. Därefter identifierades fyra olika subkategorier vilka var ”att sätta 
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professionella gränser”, ”att identifiera våldsutsatta kvinnor vid misstankar av våld i en nära 
relation”, ”riktlinjer och samarbete med andra myndigheter” och ”sjuksköterskors behov av 
utbildning i ämnet våld i nära relationer”. Innehållet i artiklarnas resultat diskuterades fram 
och tillbaka författarna emellan, tills konsensus uppnåddes. Författarna diskuterade vilket 
innehåll som passade bäst under respektive kategori. Innehållet i kategorierna prövades ett 
flertal gånger under studiens gång för att säkerställa att innehållet överensstämde med 
resultatet.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Enligt Kristensson (2014) ska all forskning präglas av ett etiskt förhållningssätt. Det handlar 
om att ta ansvar för de personer som ingår i forskningen och se till att de behandlas med 
respekt. Det finns fyra centrala etiska principer som ska tas hänsyn till i ett forskningsprojekt; 
autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte skada-principen och rättviseprincipen. World 
Medical Association (2013) beskriver att autonomiprincipen innebär att den bedrivna 
forskningen ska ske med respekt för individens självbestämmande. Ett annat viktigt 
övervägande som bör beaktas är att deltagandet i en studie ska ske frivilligt där deltagarna ska 
lämna ett informerat samtycke samt när som helst ha rätt att bryta sin medverkan. 
Nyttoprincipen innebär att nyttan med forskningen ska överväga eventuella risker för skada 
eller obehag. Inte skada-principen innebär att studien ska genomföras på ett sätt som 
minimerar risken för att skada. Det handlar bland annat om att ta hänsyn till aspekter som rör 
anonymitet. Den fjärde principen betonar vikten av att deltagarna ska behandlas med rättvisa 
(ibid.).  
 
Ett krav var att de studier som valdes i resultatet skulle vara godkända av en etisk kommitté 
eller ha ett utförligt etiskt resonemang. Dessa inkluderades därefter i studien. Samtliga studier 
var etiskt granskade och hade informationskrav som gavs till deltagarna. Muntlig information 
gavs till deltagarna i samtliga studier. Författarna har granskat alla studier på ett objektivt sätt 
där samtliga resultat presenteras oavsett om det stödjer deras uppfattningar eller inte, då det är 
oetiskt att endast presentera de resultat som stöder forskarens egen åsikt (Kristensson, 2014). 
Författarna har även försökt att hantera data objektivt för att inte utesluta eller undanhålla 
viktig information. 

Resultat 
Vid analys av resultatet identifierades en huvudkategori och fyra underkategorier som 
redovisas under rubriken: Utmaningar i rollen som sjuksköterska. Till huvudkategorin kunde 
underkategorier urskiljas: att sätta professionella gränser, att identifiera våldsutsatta kvinnor 
vid misstankar av våld i en nära relation, riktlinjer och samarbete med andra myndigheter 
samt sjuksköterskors behov av utbildning i ämnet våld i nära relationer. Litteraturstudiens 
resultat bygger på tre kvalitativa och fem kvantitativa vetenskapliga studier.  
 

Utmaningar i rollen som sjuksköterska 

Att sätta professionella gränser  
Sjuksköterskor hade svårigheter att sätta tydliga gränser mellan rollen som sjuksköterska och 
den våldsutsatta kvinnan, vilket ledde till att gränserna mellan de blev suddiga (Goldblatt, 
2009). Sjuksköterskor ansåg att vissa kvinnor kunde försköna berättelsen och förvrida den 
verkliga historien (Tower et al., 2012). Mötet med våldsutsatta kvinnor beskrevs som en 
utmaning i yrkesrollen, där de ständigt utmanades av olika känslor och dömande attityder 
gentemot kvinnor som utsätts för våld (Goldblatt, 2009). För att åstadkomma ett gott 
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bemötande undvek sjuksköterskor att ifrågasätta kvinnornas val och handlingar då ett 
dömande utlåtande kunde leda till att våldsutsatta kvinnor inte kände tillit till sjuksköterskor. 
Sjuksköterskor undvek att bemöta kvinnans partner på ett dömande sätt då det fortfarande 
fanns starka emotionella band mellan båda parter (Tower, Rowe & Wallis, 2012). 
Sjuksköterskor rapporterade att de inte hade tid för känslor på jobbet då de ansåg att känslor 
försvårade deras professionella förhållningssätt. Samtidigt som sjuksköterskor kände sympati 
för de våldsutsatta kvinnorna misslyckades de med att förstå kvinnornas val av att fortsätta 
leva med förövaren. Mötet med våldsutsatta kvinnor fick sjuksköterskor att kritiskt ifrågasätta 
deras yrkesroll och etiska ansvar som sjuksköterska (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor 
ifrågasatte sig själva om hur de skulle agera för att underlätta våldsutsatta kvinnors lidande 
samt hur de skulle kontrollera sina egna känslor och reaktioner för att adekvat kunna utföra 
sin plikt.  
 
Sjuksköterskor uppgav att de hade svårigheter att separera mellan arbetet och det privata. För 
att kunna skilja på sin profession och den privata sfären försökte sjuksköterskor istället att 
blockera de känslomässiga reaktionerna av våldsutsatta kvinnors berättelser (Goldblatt, 2009). 
Vissa sjuksköterskor valde medvetet att undvika frågor om våld. En förklaring till avvisandet 
var ofta personliga erfarenheter av våld där antingen sjuksköterskor själva hade erfarit våld i 
en nära relation eller haft en släktning som har utsatts för våld i en parrelation (Gutmains, 
Beynon, Tyttu, Wathen & MacMillan, 2007; Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 
2012). Skyddsmekanismen var uppenbar hos de sjuksköterskor som hade upplevt kränkande 
situationer i sitt förflutna. Att vilja ta ett steg tillbaka betraktades som att skydda sig 
känslomässigt (Inoue & Armitage, 2006). Samtidigt som ämnet våld i nära relationer kunde 
väcka rädsla för övergrepp, rapporterade sjuksköterskor att det också spelade en viktigt roll i 
att som sjuksköterska forma sina relationer som hustru och mor (Goldblatt, 2009). 
Sjuksköterskor införde det faktum att ingen är immun mot våldsmissbruk och insikten väckte 
djup rädsla och osäkerhet om sin egna och sina barns säkerhet.  

Att identifiera våldsutsatta kvinnor vid misstankar av våld i en nära relation  
Sjuksköterskor beskrevs i en studie av Häggblom et al. (2005) som den viktigaste 
yrkesgruppen för att identifiera och bemöta kvinnor som misstänks ha utsatts för våld i nära 
relationer. Detta på grund av att sjuksköterskor oftast är den första yrkesgruppen som möter 
dessa kvinnor och arbetar patientnära. Att fråga kvinnor om de har erfarit våld i en nära 
relation, ansågs enligt sjuksköterskor inte vara kränkande, det bedömdes däremot som en 
viktig del i sjuksköterskors arbete att identifiera våld vid misstankar (Natan & Rais, 2010). 
Dessutom ansåg sjuksköterskor att de var utrustade och hade beredskap att ställa frågan om 
kvinnor har erfarit våld i en nära relation. Däremot kände 23 procent av sjuksköterskorna 
frustration och hjälplöshet eftersom de ansåg att de inte kunde göra något åt våldet (ibid.). 
Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att vara öppen och visa hänsyn vilket kunde öka 
möjligheterna till att göra skillnad för hur våldsutsatta kvinnor behandlas. De upplevde att 
små saker kunde göra skillnad, som att vara uppmärksam och lyhörd, ha närkontakt eller bara 
något så enkelt som att tidigt förstå vad den våldsutsatta kvinnan är i behov av (Goldblatt, 
2009; Tower et al., 2012). 
 
Leppäkoski & Paavilainen (2013) beskrev vilka nödvändiga åtgärder som sjuksköterskor 
vidtog vid mötet av våldsutsatta kvinnor. Exempel på åtgärder kunde vara att informera 
våldsutsatta kvinnor om olika tjänster som ger stöd och råd, involvera en socialarbetare samt 
dokumentation av händelsen. Sjuksköterskor kunde även gå tillbaka och läsa i journalen om 
liknande skador tidigare förekommit vilket också var en viktig del i att identifiera kvinnans 
våldsutsatthet. Faktorer som sjuksköterskor dokumenterade i journalen var bland annat 
beskrivning av fysiskt, psykologiskt och socialt tillstånd, våldets karaktär, skador, utförda 
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åtgärder, drog-och alkoholvanor samt information om våldsförövaren (Häggblom et al., 
2005). Flera studier har undersökt hinder för identifikation av kvinnor som utsätts för våld i 
nära relationer (Häggblom et al., 2005; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Sundborg et al., 
2012). Det fanns olika orsaker till varför sjuksköterskor valde att inte fråga om kvinnors 
våldsutsatthet, trots misstankar. Orsakerna kunde vara brist på tid (Häggblom et al., 2005; 
Leppäkoski & Paavilainen, 2012; Sundborg et al., 2012), brist på erfarenhet inom ämnet våld 
(Tower et al., 2012), respekt för kvinnans integritet samt svårigheter att formulera frågor om 
våld och veta vad som skulle göras med svaret. Andra orsaker var att sjuksköterskor inte ville 
engagera sig i en, enligt de, privat angelägenhet (Häggblom et al., 2005). En studie gjord i 
Japan beskrev att sjuksköterskorna hade ett behov av att veta hur de våldsamma beteenden 
hade uppkommit och vad som fick förövaren att utlösa våldet (Inoue & Armitage, 2006). 
Sjuksköterskor misstänkte att det låg en bakomliggande orsak till våldet och ansåg att det var 
orättvist att enbart lägga skulden på våldsförövaren.  

Riktlinjer och samarbete med andra myndigheter 
Sjuksköterskor hänvisade våldsutsatta kvinnor till stödjande insatser eller organisationer 
(Häggblom et al., 2005; Leppäkoski & Paavilainen, 2013). Tjugotvå procent av 
sjuksköterskorna bekräftade förekomsten av ett samarbete och namngav frivilliga 
organisationer, psykiatrin och socialtjänsten som deras medarbetare, medan 36 procent 
uppgav att de inte kände till något samarbete med myndigheterna i arbetet med våld i nära 
relationer. Däremot ansåg de att ett sådant samarbete var nödvändigt (Sundborg et al., 2012). 
Sjuksköterskor uttryckte även ovisshet kring vad som förväntades vara yrkesgruppens 
skyldigheter gentemot de våldsutsatta kvinnorna (Leppäkoski & Paavilainen, 2013). 
Sjuksköterskor ansåg att vårdmiljön inte var en gynnsam eller lämplig plats för 
omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor som var i behov av stöd och hjälp. De passade 
därmed vidare ansvaret och hänvisade våldsutsatta kvinnor till andra organisationer som 
ansågs vara mer lämpliga (Tower et al., 2012).  
 
Nästan hälften av sjuksköterskorna informerade den våldsutsatta kvinnan om deras rättigheter 
och vilken hjälp som fanns till förfogande. Sextiosju procent av sjuksköterskorna 
uppmuntrade även våldsutsatta kvinnor att anmäla händelserna till polisen (Häggblom et al., 
2005). Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer lever oftast med rädsla för 
våldshandlingar förövaren utsätter de för. Det beskrevs därmed som en viktig intervention att 
som sjuksköterska erbjuda ett rum av trygghet och tillsammans med kvinnan utforma en 
säkerhetsplan för den våldsutsatta kvinnan (Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Tower et al., 
2012). Sundborg et al. (2012) beskrev däremot att verksamheten saknade en gemensam 
överenskommelse med vårdplatser där våldsutsatta kvinnor kan bli hänvisade till för att 
bevara deras säkerhet. Trots befintliga riktlinjer var det endast fem procent av 
sjuksköterskorna som använde riktlinjerna i mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära 
relationer (Sundborg et al., 2012). Tjugofem procent av sjuksköterskorna hade 
informationsbroschyrer till sitt förfogande för att dela ut till de vårdsökande kvinnorna. Sju 
procent av sjuksköterskorna uppgav dessutom att det fanns en speciell tilldelad person som på 
sin arbetsplats ansvarade för kvalitetsförbättringsarbetet av sjuksköterskors omvårdnad till de 
våldsutsatta kvinnorna (ibid.). 

Sjuksköterskors behov av utbildning i ämnet våld i nära relation  
Sjuksköterskor ansåg att de inte hade fått tillräckligt med utbildning i ämnet våld i nära 
relationer. Det resulterade i att sjuksköterskor var osäkra på vilka frågor som skulle ställas, 
vad som skulle sägas eller inte sägas av rädsla att göra våldsutsatta kvinnor upprörda (Tower 
et al., 2012). Däremot visade sjuksköterskor ett intresse och önskemål av vidareutbildning 
(Häggblom et al., 2005; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Sundborg et al., 2012). Exempelvis 
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önskade sjuksköterskor att genom utbildning öka deras kunskaper om orsaker till våld i 
hemmet, hur de kan identifiera våld i nära relationer, vilken hjälp som kan erbjudas samt 
rättsliga aspekter på våld. Studier visade på resultat som tyder på en möjlig samverkan mellan 
utbildning och erfarenhet där sjuksköterskor med längre utbildning och erfarenhet hade högre 
kompetens att möta och identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära relationer (Gutmains et 
al., 2007; Natan & Rais, 2010; Sundborg et al., 2012).    

Diskussion 

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk 
litteratursökning, vilket innebär att tidigare forskning inom ett visst område sammanställs för 
att svara på ett syfte (Kristensson, 2014). Metoden ansågs därmed vara bäst lämpad då 
fördelen med metoden är att det är ett bra arbetssätt för att sammanställa relevant kunskap 
som sedan kan omsättas i praktiken (ibid.). Artiklar som slutligen ingick i litteraturstudiens 
resultatdel var tre kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. Syftet med kvalitativ forskning är 
att nå en djup och detaljerad förståelse av forskningsfrågan medan kvantitativa studier syftar 
till att ge en strukturerad och objektiv bild av frågeställningar i det aktuella forskningsområdet 
(Kristensson, 2014). Artiklar med båda ansatserna kan med fördel användas då det ger en 
ökad förståelse av området genom att olika synvinklar lyfts fram.   

För att få fram relevanta artiklar inom omvårdnadsvetenskap användes databaserna Cinahl 
och Medline i litteraturstudien. Genom att använda sig av olika databaser ansågs det öka 
chansen att hitta fler artiklar med relevans till litteraturstudien. Det fanns ett fåtal artiklar i 
respektive databas som handlade om våldsutsatta kvinnors perspektiv men uteslöts då fokus i 
föreliggande arbete låg på sjuksköterskans erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor. För 
att undvika de artiklarna användes termerna ”Nurse attitudes” och ”Nurse-patient Relations”. 
Anledningen till att termen ”Nurse attitudes” valdes som ämnesord trots att det inte är ett 
nyckelord, var på grund av ett tidigare syfte som under arbetets gång har kompletterats och 
ändrats ett flertal gånger. Nyckelbegreppen ”Nurses” och ”Experience” var sökord som 
uteslöts från sökningen då respektive ämnesord gav ett för stort och brett utbud av artiklar. 
Det kan ses som en svaghet då relevanta artiklar kan ha missats. Då målet var att få fram 
aktuell forskning, begränsades sökningen till tidsintervallet 2005-2015. Inga vetenskapliga 
artiklar som var äldre än 2005 användes i studien vilket kan bedömas som en styrka då 
forskningen var aktuell. Andra begränsningar som genomfördes var English language med 
anledning av att författarna endast behärskar det svenska- och engelska språket. Eftersom 
begränsningen Peer Reviewed inte fanns som ett alternativ i databasen Medline, kan det ha 
bidragit till att icke vetenskapliga studier har hamnat bland sökresultaten. Det anses dock inte 
ha påverkat litteraturstudien eftersom icke vetenskapliga studier exkluderades vid urvalet. 
Endast publicerade vetenskapliga artiklar samt primärkällor användes i litteraturstudien. Ingen 
ålder begränsades då termen ”kvinnor” anses tala för att det är en vuxen individ. Samtliga 
artiklar handlade om kvinnor över 18 år vilket bedöms som en styrka då målet var att endast 
inkludera vuxna kvinnor som utsätts för våld i nära relationer och utesluta artiklar som 
handlar om barn. Urvalet i de valda artiklarna var i huvudsak kvinnliga sjuksköterskor då 
sjuksköterskeyrket domineras av kvinnor runt om i världen. Detta kan anses som en svaghet 
då ett mer jämlikt urvalsförfarande förmodligen skulle ge ett annorlunda resultat.  

Enligt Kristensson (2014) ska författarna tillsammans komma överens om hur bedömningen 
av studiernas kvalitet ska gå till, hur studierna ska graderas, samt vilken gräns som är satt för 
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att inkludera studierna i resultatet. Innan kvalitetsgranskningen påbörjades, gick författarna 
gemensamt igenom vilka granskningsmallar som skulle användas och hur bedömningen 
skulle gå till. Eftersom artiklarnas design skiljdes åt, granskades artiklarna utifrån dess 
förutsättningar med hjälp av Kristenssons (2014) granskningsmallar. Granskningen av 
artiklarna utfördes var för sig, för att därefter tillsammans, jämföra och diskutera artiklarnas 
styrkor respektive svagheter. Granskningen skedde på varsitt håll för att inte påverkas av 
varandra (ibid.). Vid kvalitetsgranskningen utgick författarna från ett antal frågor baserat på 
vardera kvalitetsgranskningsmall och noterade om frågorna blev besvarade helt, delvis eller 
inte alls. Utifrån det, tog författarna sedan ställning till vilken kvalitet som ansågs vara 
acceptabel för att slutligen inkluderas i litteraturstudien. Totalt exkluderades tre granskade 
artiklar med anledning att de bedömdes vara av låg kvalitet eftersom frågorna inte ansågs bli 
besvarade helt, eller delvis. Majoriteten av de artiklar som ingick i litteraturstudien bedömdes 
vara av hög kvalitet efter kvalitetsgranskningen, vilket kan ses som en styrka. Däremot kan 
författarnas begränsade erfarenheter i bedömningarna av kvalitetsgranskningsmallarna ses 
som en svaghet.  

En integrerad innehållsanalys användes för att analysera de inkluderade artiklarnas resultat. 
Då målet var att analysprocessen skulle utföras på ett objektivt sätt, utgick författarna från 
Kristenssons (2014) integrerade analys som vägledde författarna i att bilda lämpliga 
kategorier utifrån syftet. Författarna har upprepade gånger ändrat och förflyttat huvud- 
respektive underkategorierna för att texten och kategorierna ska överensstämma. Artiklarnas 
textinnehåll ansågs passa in under flera kategorier och det var även en utmaning att identifiera 
och namnge kategorierna.  

Resultatdiskussion  
Goldblatt (2009) beskriver sjuksköterskors svårigheter att separera mellan arbetet och den 
privata sfären. Konsekvenserna av de känslomässiga reaktionerna kan då följaktligen resultera 
i svårigheter för sjuksköterskor att sätta professionella gränser vilket således får yrkesrollen 
som sjuksköterska att verka mer abstrakt och utsuddad. Känslor som utlöses hos 
sjuksköterskor när de upptäcker och bekräftar våld i en nära relation är frustation, ångest och 
psykisk stress (Häggblom et al., 2005). Sjuksköterskor får kämpa med att bemöta våldsutsatta 
kvinnor på ett adekvat tillvägagångssätt då de upplever maktlöshet och svårigheter att 
ignorera egna känslomässiga reaktioner. Upplevd maktlöshet tycks framkalla psykisk stress 
och ångest hos sjuksköterskor då de onekligen vill hjälpa våldsutsatta kvinnor men känner sig 
oförmögna att att bistå med en lösning. Välviljan bland sjuksköterskor kan få de att känna ett 
ansvar för kvinnorna och därmed ta med sig arbetet hem. Häggblom et al. (2005) belyser de 
våldsutsatta kvinnornas behov av hjälp och stöd för att lämna partnern/förövaren. För att 
stötta kvinnorna i situationen följde sjuksköterskorna upp de våldsutsatta kvinnorna genom 
telefonsamtal. Då det vanligtvis tar lång tid att lämna ett missbruksförhållande som ofta är 
kopplat till känslor som maktlöshet, rädsla och isolering, rapporterar kvinnorna i studien att 
uppföljningen av vården stärker deras självkänsla och välbefinnande under flyktförsöket 
(Pratt-Eriksson et al., 2014). Dock rapporterar kvinnorna brist på sådan uppföljning. Då det 
har visat sig vara effektivt med uppföljning, kan det konstateras att uppföljning är avgörande 
för hur de våldsutsatta kvinnorna tar sig igenom processen av flyktförsöket. Uppföljning 
anses även ge intryck av trygghet i den bemärkelsen att sjuksköterskor erbjuder stöd och visar 
våldsutsatta kvinnor att de bryr sig och inte är ensamma i processen.  
 
Sjuksköterskor anser att våldsutsatta kvinnor har tendenser att försköna berättelsen av 
våldssituationen (Goldblatt, 2009; Tower et al., 2012). Pratt-Eriksson et al. (2014) beskriver 
kvinnornas upplevelser av att inte respekteras eller bli tagna på allvar där våldsutsatta kvinnor 
rapporterar en känsla av att inte betraktas som sanningsenliga. Tower et al. (2012) redogör i 
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studien att sjuksköterskor bör undvika en dömande attityd gentemot kvinnans partner för att ta 
hänsyn till deras emotionella band. Detta bekräftas även av Reisenhofer & Seibold (2012) 
som beskriver att dömande attityder leder till att kvinnorna distanserar sig från stöd och hjälp 
från hälso- och sjukvården, vilket minskar möjligheterna för sjuksköterskor att upptäcka 
våldet. Goldblatt (2009) beskriver i studien att sjuksköterskor bör undvika att ifrågasätta 
kvinnornas val och handlingar. Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza (2009) styrker resultat 
genom att beskriva att sjuksköterskor bör skapa en god samtalsmiljö och ge våldsutsatta 
kvinnor utrymme till att berätta om sin utsatthet utan att känna skuld- och skam känslor. En 
förutsättning kan vara att som sjuksköterska inte ha en fördömande attityd eller undvika att 
ifrågasätta kvinnornas val av att fortsätta leva med förövaren. Våldsutsatta kvinnor upplever 
även svårigheter att förmedla våldsutsattheten för sjuksköterskor på grund av sin partner som 
alltid är närvarande i mötet med sjuksköterskan (Reisenhofer & Seibold, 2012). Förslagsvis 
bör det därför rutinmässigt införas att vid misstankar kring våld, ska sjuksköterskan samtala i 
enrum med den våldsutsatta kvinnan och lämna partnern utanför samtalet. På det viset kan 
identifieringen av våldet lättare upptäckas då kvinnan eventuellt vågar öppna sig och berätta 
om våldsutsattheten. Baccus, Mezey & Beweley (2003) belyser även vikten av att 
sjuksköterskor inte ska ställa frågor om våld när partnern befinner sig i samma rum då risken 
finns att den våldsutsatta kvinnan inte vågar öppna sig och berätta om utsattheten. Ett vanligt 
tecken som sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på vid misstankar av kvinnor som utsätts 
för våld i en nära relation är att kvinnans partner är kontrollerande och inte vill lämna kvinnan 
ensam med sjuksköterskan. Sjuksköterskor bör därmed ha i åtanke att partnerns närvaro inte 
nödvändigtvis behöver betyda trygghet för den våldsutsatta kvinnan (ibid.).  
 
Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör sjuksköterskor rutinmässigt fråga alla kvinnor 
som uppsöker psykiatrisk vård samt mödrahälsovården om de erfarit våld i en nära relation 
(Socialstyrelsen, 2014). Dock visar studier att det finns hinder för sjuksköterskor att 
identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Brist på tid och erfarenhet inom 
ämnet våld i nära relationer är bland annat orsaker till att sjuksköterskor undviker att ställa 
frågan om våld, trots misstankar (Häggblom et al., 2005; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; 
Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012). En annan orsak kan antas vara att sjuksköterskor 
undviker att ställa frågan om våld på grund av att ämnet våld i en nära relation, är ett känsligt 
ämne som påverkar den utsatta kvinnan såväl psykiskt som fysiskt (Grände et al, 2014; Loke 
et al., 2012). Att som sjuksköterska fråga om en kvinna har erfarit våld kan därmed uppfattas 
som okänsligt och att sjuksköterskan i fråga inte har med saken att göra, då den inkräktar på 
den privata sfären. Det kan även väcka många traumatiska minnen från det förflutna. Det är 
därmed som sjuksköterska viktigt att beakta och ta hänsyn till kvinnans integritet och 
autonomi för att respektera och inte kränka den våldsutsatta kvinnan. Det kan även bedömas 
som anmärkningsvärt att det endast finns rekommendationer inom de ovannämnda 
verksamheterna då våldsutsatta kvinnor kan söka hjälp var som helst inom hälso-och 
sjukvården i landet. Det förekommer redan andra bedömningsinstrument inom hälso-och 
sjukvården för rutinmässig screening inom olika områden, dessutom finns 
bedömningsinstrument för identifiering av våldsutsatta kvinnor utformade i ovannämnda 
verksamheter. Det vore därmed bra om socialstyrelsens rekommendationer även införs i 
resterande verksamheter. Särskilt då det påvisar sig vara ett effektivt sätt att upptäcka våldet 
(Socialstyrelsen, 2014). Då bedömningsinstrument ökar upptäckten av våld kan det därmed 
betraktas som en samhällelig möjlighet att genom rutinmässig screening öka förutsättningarna 
att uppmärksamma våldsutsatta kvinnor och därmed även tillgodose kvinnornas behov. Brist 
på resurser så som personal, tid och ekonomiska begränsningar inom hälso-och sjukvården 
kan däremot bedömas som en begräsning och hinder för identifikation och adekvat bemötande 
av våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor har i flera fall misstänkt kvinnor som utsätts för våld i 
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nära relationer men har trots misstanken valt att blunda för våldet och därmed undvikit att 
fråga om utsattheten (Häggblom et al., 2005). Vidare beskriver författarna att sjuksköterskor 
medvetet blundar för misstankar av våld på grund av bristande erfarenhet och kunskap i 
ämnet. Om sjuksköterskor medvetet blundar för våldet anses det även förhindra upptäckten av 
våldet i den nära relationen. Det resulterar i att våldet inte uppmärksammas i lika stor 
utsträckning, vilket i sin tur leder till att problemet inte betraktas som ett allvarligt 
samhällsproblem. Våld i nära relationer utgör även en dold kriminalitet där mörkertalet är 
stort som därför inte påvisar en rättvis bild av det faktiska samhällsproblemet. Resultat kan 
tydligt ses i studier där sjuksköterskor av olika anledningar undviker att fråga våldsutsatta 
kvinnor om våld trots misstankar kring det (Häggblom et al., 2005; Leppäkoski & 
Paavilainen, 2013; Sundborg et al., 2012). Våld i nära relationer är något som existerar inom 
alla samhällsskikt, men det finns vissa grupper som är särskilt utsatta (Socialstyrelsen, 2014). 
Därför är det av stor vikt att som sjuksköterska vara medveten om det.  
 
För att få våldsutsatta kvinnor att berätta om våldsutsattheten för sjuksköterskor bör 
omvårdnaden fokusera på mellanmänskliga aspekter. Enligt Travelbees omvårdnadsteori 
ansvarar sjuksköterskan för att etablera en ömsesidig relation genom att rollerna som 
sjuksköterska och patient suddas ut (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskor bör även ha ett etiskt 
förhållningssätt genom att främja en miljö som bygger på respekt för mänskliga rättigheter, 
värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos den våldsutsatta kvinnan (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). För att etablera en ömsesidig relation bör sjuksköterskan utifrån 
Travelbees omvårdnadsteori (ibid.), förslagsvis åsidosätta sina egna värderingar och åsikter 
för att inte låta det påverka bemötandet och det professionella förhållningssättet gentemot 
kvinnan. Om sjuksköterskan misslyckas med det, bedöms det finnas en risk att bemötandet 
istället upplevs som dömande av kvinnan som utsätts för våld vilket kan resultera i att 
kvinnan tappar förtroendet för sjuksköterskan. Följderna av det kan medföra att våldet inte 
upptäcks och därmed utesluter chansen att erbjuda den våldsutsatta kvinnan det stöd och hjälp 
som hon är i behov av. Betydelsen av att bygga relationer på mellanmänskliga aspekter styrks 
av studier som beskriver vikten av att skapa en trygg relation som bygger på tillit för att få 
våldsutsatta kvinnor att våga berätta om sin utsatthet (Häggblom & Möller, 2006; Leppäkoski 
& Paavilainen, 2013; Sundborg et al., 2012).  
 
NCK (2014a) beskriver att sjuksköterskors bemötandet kan vara avgörande för huruvida 
kvinnan som utsätts för våld väljer att berätta om sin situation. Sjuksköterskor anser att 
hänsyn och öppenhet ökar möjligheterna till att göra skillnad för hur våldsutsatta kvinnor 
behandlas (Tower et al., 2012). Detta bekräftar även Reisenhofer & Seibold (2012) som 
beskriver att våldsutsatta kvinnor känner tillit till sjuksköterskor som är öppensinnade och 
visar emotionell bekräftelse, vilket underlättar för kvinnorna att berätta om deras 
våldsutsatthet. Andra positiva egenskaper som våldsutsatta kvinnor anser vara viktiga hos 
sjuksköterskor är lyhördhet samt att stödja kvinnorna att fatta beslut i deras egen takt (ibid.). 
Att som sjuksköterska sitta i tystnad och vara en aktiv lyssnare är en användbar och effektiv 
metod som får våldsutsatta kvinnor att känna bekräftelse av de stressfulla och omtumlande 
upplevelserna (Brykczynski et al., 2009). Att vara fri från fördomar och ha en positiv 
inställning som sjuksköterska gentemot kvinnan och hennes situation tycks vara en 
bidragande faktor till att kvinnan känner sig känslomässigt bekräftad. Det anses även öka 
förutsättningarna till en relation som bygger på tillit och förtroende som kan underlätta för 
kvinnan att berätta om våldssituationen och därmed även bearbeta sitt lidande.   
 
Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har i stor utsträckning negativa upplevelser av 
mötet med hälso-och sjukvårdspersonal (Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 
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2012). Det kan bedömas som uppseendeväckande då kvinnors erfarenheter av mötet med 
sjuksköterskor inte alltid lever upp till vad som förväntas av hälso- och sjukvårdspersonalen. 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § ska sjuksköterskan främja god 
kontakt mellan patienten och sjuksköterskan samt tillgodose patientens behov av kontinuitet 
och säkerhet i vården. Det uppfylls inte alltid av hälso-och sjukvårdspersonalen då studier 
visar att kvinnor som utsätts för våld i nära relationer har svårt att möta sjuksköterskor 
eftersom kvinnorna ofta möts av dömande attityder samtidigt som de redan känner förnedring 
och sorg inför mötet (Pratt-Eriksson et al., 2014; Reisenhofer & Seibold, 2012). Eftersom 
lagstiftningen inte alltid lever upp till kvinnornas upplevelser i mötet med sjuksköterskor kan 
en slutsats vara att sjuksköterskor inte har tillräckligt med beredskap och kunskap för att 
omhänderta samt bemöta våldsutsatta kvinnor på det sätt som de enligt lag är skyldiga till. 
Detta ifrågasättande bekräftas även av några studier (Leppäkoski & Paavilainen, 2013; 
Sundborg et al., 2012) som beskriver sjuksköterskors behov av utbildning och träning för ett 
adekvat bemötande av våldsutsatta kvinnor. Vidare beskriver Bengtsson, Saveman & Tops 
(2009) att sjuksköterskor upplever mötet med våldsutsatta kvinnor som mångtydig och 
komplex. Det i sin tur framkallar känslor som frustation, ambivalens och maktlöshet över att 
det inte finns tillräckligt med kunskap och utbildning för att kunna hjälpa eller tillgodose 
kvinnornas behov (ibid.). Brykczynski et al. (2009) beskriver vikten av att ge möjlighet för 
sjuksköterskor till utbildning, mentorskap samt dela erfarenheter och berättelser som upplevs 
sjuksköterskor emellan. Det är i sin tur viktigt för att kunna bistå och vidta åtgärder, samt lära 
sig att hantera liknande situationer.  
 
Sjuksköterskor som själva erfarit våld i en nära relation har visat starka känslor av frustation 
och ilska (Häggblom et al., 2005). Vilket kan bedömas ha en avskräckande effekt då rädslan 
för att återkalla egna jobbiga minnen tar över. Att vilja ta ett steg tillbaka betraktas som att 
skydda sig känslomässigt (Inoue & Armitage, 2006). Det kan därmed anses vara viktigt att 
som sjuksköterska ha en öppen dialog och god kommunikation med arbetskollegorna om 
situationen samt att ha möjlighet och tid till att bearbeta sitt lidande för att sedan kunna 
bemöta liknande situationer och vidta åtgärder. Det är även tydligt att de situationer som 
sjuksköterskorna finner mest stressiga är där kvinnors liv hotas. Den främsta faktorn som 
orsakar stress bland sjuksköterskor, är brist på övervakning där sjuksköterskorna hindras från 
att utveckla en känsla av trygghet, kontroll och säkerhet för våldsutsatta kvinnor (Häggblom 
et al., 2005). Möjligheten att som sjuksköterska kunna erbjuda ett rum av trygghet och 
vetskapen om att våldsutsatta kvinnor är i säkerhet gav en positiv effekt för sjuksköterskor 
(Tower et al., 2012). Platsbrist medför att sjuksköterskor upplever stress och frustation 
eftersom det hindrar möjligheten att erbjuda våldsutsatta kvinnor ett rum av trygghet. Det 
medför även att sjuksköterskor inte kan tillfredsställa kvinnornas behov av stöd och säkerhet. 
Å andra sidan beskriver Tower et al. (2012) att sjuksköterskor inte anser att vårdmiljön är en 
lämplig plats för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Det resulterar i att sjuksköterskor 
hänvisar de våldsutsatta kvinnorna till andra myndigheter som anses vara mer lämpliga för att 
tillgodose kvinnornas behov. Häggblom & Möller (2006) bekräftar även detta genom att 
påvisa att sjuksköterskor anser att ett kvinnocentrum är den lämpligaste platsen för kvinnor 
som utsätts för våld i nära relationer att vända sig till för att få adekvat hjälp. Om 
sjuksköterskor har kännedom om vilka skyldigheter de har gentemot våldsutsatta kvinnor 
samt vetskap om vilken hjälp som finns till förfogande av andra myndigheter, får den 
våldsutsatta kvinnan troligtvis den hjälp som hon är berättigad till. På så vis medför det även 
ett gott samarbete mellan olika organisationer och ökar samtidigt delaktigheten istället för att 
passa ansvaret vidare.  
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Slutsats 
I den här studien har sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som har utsatts för våld 
i en nära relation sammanställts. Sjuksköterskornas arbete är inte problemfritt och det finns 
olika omständigheter som förhindrar sjuksköterskor från att vidta åtgärder i mötet med de 
våldsutsatta kvinnorna. Resultatet i studien uppvisar brister på kompetens och kunskap hos 
sjuksköterskor med anledning av att identifiera, bemöta och tillgodose våldsutsatta kvinnors 
behov. Utöver det, leder även bristfälliga rutiner till att sjuksköterskors upptäckt och 
ingripande vid misstankar av våld, uteblir. Efter litteraturöversikten har det därmed blivit 
tydligt att genom ökad kunskap, ökar även sjuksköterskors förutsättningar att känna trygghet i 
mötet med våldsutsatta kvinnor. Ökad kunskap anses även hjälpa sjuksköterskor att lättare 
upptäcka och identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. För att lättare upptäcka 
våldet och uppmärksamma problemen skulle ett bedömningsinstrument vara till hjälp för att 
identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Genom rutinmässig screening inom 
det aktuella området kan det förmodas att fler kvinnor som har erfarit våld i en nära relation 
kan upptäckas och därmed få den hjälp som de är i behov av. För att åstadkomma ökad 
kunskap inom ämnet anser författarna att både teoretisk och klinisk utbildning krävs. 
Förslagsvis bör det implementeras för sjuksköterskor redan i grundutbildningen men även på 
arbetsgivarens initiativ på samtliga arbetsplatser.  

Kliniska implikationer  
Sjuksköterskor befinner sig i en unik position där de kan identifiera och ge en god och 
omsorgsfull vård till våldsutsatta kvinnor. Genom att sjuksköterskor får ytterligare kunskap 
om hur kvinnor som utsätts för våld i nära relationer mår och upplever sin situation och 
utsatthet, kan omvårdnaden för den specifika patientgruppen förbättras avsevärt. Våld och 
utsatthet är situationer för kvinnan som kan ta över makten över individens självkänsla, 
autonomi och integritet och det råder ständigt en inre kamp. Det är därmed viktigt att som 
sjuksköterska inge en trygghet och stöd till våldsutsatta kvinnor, då det kan vara svårt att 
ensam hantera sin situation. Om hälso- och sjukvården ska kunna förbättras med anledning av 
våld i nära relation, är det nödvändigt med utbildning och information till sjuksköterskor om 
hur våldet kan upptäckas samt hur våldsutsatta kvinnors behov kan tillgodoses. Det skulle 
även vara betydelsefullt med utbildning i samtalsteknik för att kunna samtala om det svåra 
och känsliga ämnet, våld. Det i sin tur ökar möjligheten för våldsutsatta kvinnor att öppna sig 
och prata om våldet. Sjuksköterskor bör kunna erbjuda möjlighet till samtal om våld, dock på 
ett professionellt sätt som inte kränker kvinnan. Det anses även viktigt att som sjuksköterska 
informera våldsutsatta kvinnor om vilken hjälp som finns till förfogande samt vilka rättigheter 
de har. Detta kan underlättas genom att utveckla rutiner och verktyg att ge sjuksköterskor stöd 
i omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor samt sträva efter att erbjuda likvärdig vård, 
oavsett vart i landet patienten söker vård.  

Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning, framförallt kvalitativ forskning är önskvärt för att få en djupare förståelse 
av både kvinnors och sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av mötet med hälso- och 
sjukvården. Det behövs mer forskning om våldsutsatta kvinnors upplevelser av att leva med 
våld i en nära relation för att få ökad kunskap och förståelse, som i sin tur kan underlätta och 
förbättra mötet med kvinnor som utsätts för våld i en nära relation. Ett annat förslag till vidare 
forskning är att jämföra all hälso- och sjukvård inom landet mer ingående för att kartlägga 
vilka rutiner som används vid omhändertagandet av kvinnor som utsätts för våld i nära 
relationer.
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Bilaga 2 
Artikelmatris         1(8) 

Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Goldblatt, H. 
(2009) 
 
Caring for abused 
women: impact on 
nurses´professional 
and personal life 
experiences  
 
Journal of 
Advanced Nursing 
 

Israel 

Att rapportera 
effekterna av 
att ta hand om 
våldsutsatta 
kvinnor utifrån 
sjuksköterskors 
professionella 
och personliga 
upplevelser. 

Metod/design: Fenomenologisk studie med 
kvalitativ metod. 
 
Inklusionskriterier: Kvinnliga sjuksköterskor 
som har vårdat minst en våldsutsatt kvinna under 
senaste året. Sjukhus och/eller vårdcentraler. 
 
Exklusionskriterier: Manliga sjuksköterskor. 
 
Urvalsförfarande: Urvalsstorleken bestämdes 
efter principen om datamättnad. 22 kvinnliga 
sjuksköterskor ingick slutligen i studien.  
Ändamålsenligt urval. 
 
Datainsamlingsmetod: Data samlades mellan 
februari och juni 2005 genom inspelade 
djupintervjuer som varade cirka en timme. De 
bandinspelade intervjuerna transkriberades 
ordagrant. 
 
Analysmetod:Tematisk innehållsanalys. 
Forskarna gick igenom transkriptet flera gånger 
och noterade nyckelteman. 

Styrkor: 
Triangulering. Tydlig 
dataanalys med 
tematisering. Återgett 
direkta citat i 
resultatdelen. Mättnad 
uppnåddes. 
Motivering av 
exklusionskriterier. 
  

Svagheter: Oklart hur 
deltagarna bjöds in till 
att delta i studien. 
Ingen ålder på 
deltagarna beskrivet. 

Mötet med de våldsutsatta 
kvinnorna är en utmaning 
för sjuksköterskors 
attityder och professionella 
förhållningssätt som även 
påverkar deras privatliv 
som kvinna, partner och 
mor. Mötet med kvinnor 
som utsätts för våld i nära 
relationer framkallar 
känslomässiga reaktioner 
som ambivalens och 
hjälplöshet bland 
sjuksköterskor. 
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Författare, 
Artikeln 

titel, 
Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Gutmanis, I., 
Beynon, C., 
Tutty, L., 
Wathen, N-C 
& 
MacMillan, 
H-L. (2007) 
 
Factors 
influencing 
identification 
of and 
response to 
intimate 
partner 
violence: a 
survey of 
physicians 
and nurses  
 
BMC Public 
Health  
 
Kanada	

Att undersöka 
sjuksköterskors 
och läkares 
attityder och 
beteenden i 
ämnet våld i 
nära relationer, 
om de 
rutinmässigt 
frågar om våld i 
nära relationer, 
liksom 
potentiellt 
relevanta hinder 
samt om 
erfarenheter. 
Detta i syfte att 
undersöka hur 
hälso-och 
sjukvårdenspers
onal tar itu med 
den aktuella 
frågan.	

Metod/design: Kvantitativ metod.  
 
Inklusionskriterier: Manliga och kvinnliga sjuksköterskor och 
läkare i Kanada från olika insatser. 
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivet.  
 
Urvalsförfarande: 931 deltagare varav 597 identifierade sig 
som sjuksköterskor och 328 som läkare. Sex respondenter 
identifierade inte yrkesroll. 97,5% av sjuksköterskorna var 
kvinnor och 2,0% män. Bland läkare var 42,1% kvinnor och 
57,5% män. Mellan 30-59 år. Slumpmässigt urval. 
 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär med flervals alternativ.   
 
Analysmetod: Statistik analys med linjär regressionsanalys för 
att identifiera demografiska och erfarenhetsmässiga faktorer. 
Tematiserings analys med 4 kategorier. 

Styrkor: Utkastet 
av frågeformuläret 
granskades av en 
panel av experter 
inom ämnet våld i 
nära relationer.  
Högt antal 
deltagare från olika 
insatser vilket ger 
en bredare 
överblick och mer 
trovärdigt resultat.  
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier 
beskrivs ej. Svårt 
att analysera texten 
utifrån alla siffror 
och statistik. Svårt 
att se vilka siffror 
som hör till 
respektive 
yrkesgrupp.	

42 procent av 
läkarna och 32 
procent av 
sjuksköterskorna 
rapporterade att de 
rutinmässigt 
initierar ämnet våld 
i nära relationer. 
Med anknytning till 
om 
rutinundersökning 
genomfördes 
identifierades åtta 
faktorer, så som: 
beredskap, 
självförtroende, 
professionell 
support, förfrågan 
av missbruk, 
konsekvenser av att 
fråga, 
bekvämlighet efter 
avslöjande, brist på 
kontroll samt 
yrkeskrav.	
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Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Häggblom, A. M. E., 
Hallberg, L. R.-M & 
Möller, A. R. (2005) 

Nurses’ attitudes and 
practices towards 
abused women 

Nursing and Health 
Sciences  

Sverige 

Att bedöma 
sjuksköterskors 
kunskaper, 
erfarenheter och 
vård av kvinnor 
som utsätts för 
våld i nära 
relationer. 

Metod/design: Kvantitativ studie med 
deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
som arbetar inom ASH (Ålands 
Health Care). 
  
Exklusionskriterier: Ej beskrivet.  
 
Urvalsförfarande: Frågeformuläret 
skickades ut till 234 sjuksköterskor. 
Endast 133 svarade. 96 % var kvinnor. 
Mellan 24-61 år, medelåldern låg på 
41 år. Bekvämlighetsurval. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med 
bedömningsskalor, checklistor och 
open-ended frågor.  
 
Analysmetod: Statistisk analys med 
Chi-Square test. 

Styrkor: Statistik analys 
med tabeller. Stort 
deltagarurval. Bortfall 
finns redovisat. Ålder har 
redovisats. 
Frågeformulären finns 
redovisade. Fem 
vårdpersonaler som är 
experter på ämnet, inkl. tre 
chefssköterskor, en läkare 
och en köns- och 
rättviseinspektör testade 
enkäten innan den delades 
ut till deltagarna. Rätt vald 
metod för studiens syfte. 
  
Svagheter: Oklar 
beskrivning av 
exklusionskriterier. 
Otillräcklig beskrivning av 
dataanalys. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor har en 
bristande kunskap och ett 
osystematiskt agerande 
kring ämnet våld i nära 
relationer. Studien fastslår 
att sjuksköterskor är i 
behov av träning. 
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    4(8) 
 

Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Inoue, K & 
Armitage, S. (2006)  
 
Nurses’ 
understanding of 
domestic violence 
 
Contemporary 
Nurse 
 
Australien & Japan 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
möta kvinnor som 
utsätts för våld i nära 
relationer. 

Metod/Design: Kvalitativ metod. 
 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
från Japan och Australien.  
 
Exklusionskriterier: Manliga 
sjuksköterskor. 
 
Urvalsförförande: Totalt 41 
sjuksköterskor. 21 från Japan och 20 
från Australien. Teoretiskt urval.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer med öppna 
frågor.  
 
Dataanalys:  
Tematisk innehållsanalys med 
kategorisering av data. 
 

Studiens styrka:  
Välskriven dataanalys med 
kondensering och 
kategorisering. Uppnådd 
datamättnad. Jämn 
fördelning mellan 
australienska och japanska 
sjuksköterskor.  
 
Studiens svagheter: 
Ingen ålder redovisas.  
Otillräcklig beskrivning av 
urvalsförförandet. 
 

Att förse sjuksköterskor 
med utbildning och införa 
skriftliga rutiner möjliggör 
för sjuksköterskor att 
agera på ett strukturerat 
sätt och identifiera kvinnor 
som utsätts för våld. 
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         5(8) 
 

Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Leppäkosko, T & 
Paavilainen, E. (2013) 
 
Interventions for 
women exposed to 
acute intimate partner 
violence: emergency 
professionals’ 
perspective 
 
Journal of Clinical 
Nursing 
 
Finland 

Att undersöka 
insatser och 
åtgärder som 
genomförs av de 
yrkesverksamma 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
olika 
akutmottagningar 
i landet. 

Metod/Design: Kvantitativ metod. 
 
Inklusionskriterier: Akutmottagningar 
i Finland. 
 
Exklusionskriterier: Finns ej beskrivet. 
 
Urvalsförförande: 488 
sjukvårdspersonal. 80%  kvinnliga 
sjuksköterskor samt manliga 20% med 
ålder mellan 19-60 år. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 
med flervalsalternativ.  
 
Dataanalys: Statistisk analys med Chi-
Square test. 
 

Studiens styrka: 
Studien utförd på flera 
akutmottagningar vilket 
ökar trovärdigheten. 
Stort urval och lågt bortfall 
samt redovisning av 
anledning till bortfall.  
Tydlig beskrivning av 
populationen. 
Redovisas med tabeller.  
 
Studiens svagheter: 
Otydlig beskrivning av 
urvalsprocessen. 

Resultatet tyder på att 
sjukvårdspersonal som 
hade gemensamma 
metoder och skriftliga 
rutiner för hantering av 
våld i nära relationer 
uppgav att de hade hjälpt 
både kvinnor och förövare 
oftare än de utan. 
Utbildning och möjligheter 
att samarbeta med olika 
vårdgivare underlättade till 
bättre 
interventionsmetoder. 
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6(8) 

 
Författare, 

Artikeln titel, 
Tidskrift, 

Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Natan, MB & Rais, 
I. (2010) 
 
Knowledge and 
Attitudes of Nurses 
Regarding Domestic 
Violence and Their 
Effect on the 
Identification of 
Batterd Women 
 
Journal of Trauma 
Nursing 
 
Israel 

Att undersöka 
effekten av 
sjuksköterskors 
kunskaper,  
attityder och 
avdelningens 
rutinmässiga 
screening vid 
identifikation av 
kvinnor som 
utsätts för våld i 
nära relationer. 

Metod/Design: Deskriptiv kvantitativ 
metod.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som bemöter kvinnor i sitt 
dagliga arbete.  
 
Exklusionskriterier: Finns ej beskrivet. 
  
Urvalsförförande: Frågeformuläret 
skickades ut till 120 akutsjuksköterskor. 
100 deltog slutligen i studien. 91,5% 
kvinnliga sjuksköterskor och 8,5% 
manliga. Mellan 22-64  år. 
Bekvämlighetsurval. 
 
Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 
med poängsättningssvar. JA/NEJ frågor.  
 
Dataanalys: Statistisk analys användes 
för att skilja de demografiska 
egenskaperna. Pearson och spearman 
korrelations test. 

Studiens styrka:  
Tydlig beskrivning av 
enkäten. Tydligt 
formulerat syfte.  
 
 
Studiens svagheter:  
Otillräcklig beskrivning 
av dataanalys. 
Liten referenslista. 
Exklusionskriterier ej 
beskrivna. 

Mer än 40 % av 
sjuksköterskorna rapporterade 
att de inte har fått någon 
utbildning inom ämnet våld i 
nära relationer. Några 
sjuksköterskor rapporterade 
att de upplevde rädsla efter att 
ha identifierat våld i hemmet. 
Flera kände sig hjälplösa och 
därmed även frustrerade över 
situationen. 
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Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Sundborg, E-M., 
Saleh-Stattin, N., 
Wändell, P & 
Törnkvist, L. (2012) 
 
Nurses’ 
Prepardedness to care 
for women wxposed 
to Intimate Partner 
Violence: a 
quantitative study in 
primary health care 
 
BMC Nursing 
 
Sverige 

Att bedöma 
sjuksköterskors 
beredskap inom 
primärvården för 
att kunna 
identifiera och ge 
omvårdnad till 
kvinnor som 
utsätts för våld i 
nära relationer. 

Metod/Design:  Kvantitativ metod.  
 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
som arbetar inom primärvården i 
Sverige.  
 
Exklusionskriterier: Finns ej beskrivet. 
 
Urvalsförfarande: 192 sjuksköterskor. 
Slumpmässigt urval. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med demografisk design. 
29 frågor totalt med flersvars alternativ.  
 
Analysmetod: 
Beskrivande statistisk analys i form av 
frekvens tabeller. Chi två-test samt 
korrelationsanalys användes. 
 

Studiens styrkor 
Pilot testad och granskad 
innan frågeformuläret 
skickades till deltagarna.  
Lämpligt antal 
sjuksköterskor för ett 
trovärdigt resultat.  
Flödesdiagram.  
 
Studiens svagheter: 
Ingen ålder eller kön 
redovisat. Otydlig 
redovisning av 
urvalsförförande.  
 

Resultatet tyder på att 
sjuksköterskor saknade 
riktlinjer och stöd från 
verksamheten. 
Sjuksköterskorna 
rapporterade att de ansåg 
sig ha otillräcklig kunskap 
för att ställa frågan om 
våld i nära relationer.  
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Författare, 
Artikeln titel, 

Tidskrift, 
Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Tower, M., Rowe, 
J & Wallis, M. 
(2012) 
 
Reconceptualising 
health care for 
women affected 
by domestic 
violence.  
 
Contempory 
Nurse Journal  
 
Australien 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda kvinnor som 
utsätts för våld för 
att utveckla 
vårdrelaterad 
kunskap när det 
gäller hälsofrågor 
och behov hos 
vårdsökande 
kvinnor som  
utsätts för våld. 

Metod/design: Kvalitativ metod. 
 
Inklusionskriterier: Akut och/eller 
allmänna sjuksköterskor med minst 5 års 
erfarenhet. Manliga och kvinnliga.  
 
Exklusionskriterier: Ej beskrivna. 
 
Urvalsförfarande: 12 sjuksköterskor.  
Avsiktligt urval. 
 
Datainsamlingsmetod: Två guidade 
intervjuer. Intervjuerna fortsatte till 
uppnådd datamättnad som genererade ny 
förståelse av studiens problemområde.  
 
Analysmetod: Fenomenologisk analys. 
Transkriberad data gallrades för att skapa 
kondensering och utvinna det viktiga ur 
kontexten utan att textens innebörd 
förloras.    

Styrkor: Tydlig 
redovisning av 
urvalsförförande. Tydlig 
beskrivning av hur vald 
datainsamlingsmetod 
utfördes. Inget bortfall.  
 
Svagheter: Otydlig 
målsättning med studiens 
syfte. Otydlig redovisning 
av resultatet, svårt 
 att se vad som är citat och 
vad som är forskarens eget 
inlägg. Oklart hur många 
av deltagarna som var män 
respektive kvinnor. 
Exklusionskriterier ej 
beskrivna. 

Det finns en felaktig 
uppfattning av våldsutsatta 
kvinnors upplevelser och 
behov och hur 
sjuksköterskor tillgodoser 
deras behov och 
omhändertagande. 
Bristande utbildning hos 
sjuksköterskor samt 
tidsbrist nämns som 
problematiska faktorer 
som påverkar mötet med 
kvinnor som utsätts för 
våld i nära relationer.  
 
 
 

 


