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Abstrakt 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Främst drabbar det 

kvinnor som i högre grad än män utsätts för upprepat våld och våldet tenderar också att 

vara grövre. Våldet har många negativa konsekvenser på kvinnans hälsa, både fysiska 

och psykiska. De våldsutsatta kvinnorna söker ofta vård på bl.a. hälsocentraler eller 

akutmottagningar för exempelvis benbrott, buk och bröstskador. Sällan berättar de om 

våldet som föregått skadorna. Vårdpersonal inom hälso- och sjukvården har en 

lagstadgad skyldighet och ett ansvar att identifiera och ge dessa kvinnor en god vård.  

 

Syfte: Syftet var att undersöka de hinder vårdpersonal kan möta vid identifiering av 

våld i nära relationer.  

 

Metod: En systematisk litteraturstudie med induktiv ansats användes. Datainsamlingen 

resulterade i 9 artiklar som granskades gällande kvalitet och etiskt ställningstagande. 

För att analysera artiklarna valdes en analysmetod beskriven av Forsberg och 

Wengström (2013).  

 

Resultat: Resultatet utmynnade i fyra kategorier; hinder relaterat till kunskapsbrist, 

hinder relaterat till språket, hinder relaterat till arbetsplatsen eller professionen samt 

hinder inom kvinnan som alla kunde påverka identifieringen och avslöjandet av våld i 

nära relationer.  

 

Slutsats: Att möta och identifiera våld i nära relationer är ett komplicerat men viktigt 

arbete inom sjukvården där ytterligare kunskap, forskning och utbildning är nödvändigt.  

 

 

Nyckelord 
Våld i nära relationer, IPV (Intimate partner violence), hinder, identifiera, 

vårdpersonalens roll. 

 

Tack 
Författaren vill tacka Kristina Schildmeijer för handledning och vägledning beträffande 

denna uppsats men framförallt för tålamod, förståelse och stöd under denna 

tidskrävande process.  
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1 Bakgrund 

1.1 Våld 

Våldsutsatthet är något som många människor får uppleva under sin livstid. Våldet har 

olika orsaker och karaktär men kan grovt delas in i självorsakat våld, mellanmänskligt 

våld och kollektivt våld. World Health Organization (WHO) har fastställt en definition 

av våld utifrån fyra kategorier; fysiskt-, psykiskt-, eller sexuelltvåld samt försummelse. 

WHO har även vid flera tillfällen lyft våld som ett stort, globalt folkhälsoproblem och 

lyft våld mot kvinnor i nära relationer som ett av de främsta hoten mot kvinnors hälsa 

världen över och Sverige är inget undantag (WHO, 2013). 

 

1.1.2 Våldstatistik 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) publicerade 2014 en undersökning för att 

kartlägga mäns och kvinnors våldsutsatthet i Sverige. Den visade att en stor andel män 

och kvinnor i Sverige lever med erfarenheter från våld både under barndom men också i 

vuxenlivet. Vid alla typer av våld i vuxenlivet uppges vanligtvis män som förövare, 

oavsett om det är män eller kvinnor som är utsatta. Våldsutsattheten för fysiskt våld och 

hot om fysiskt våld i vuxen ålder är relativt jämt fördelad mellan män och kvinnor, ca 

20 % hade utsatts för fysiskt våld inklusive mindre allvarligt våld som t.ex. örfilar. Trots 

en jämn könsfördelning finns det stora skillnader mellan mäns och kvinnors 

våldsutsatthet, våldet och hoten kommer från olika typer av förövare. Bland kvinnorna 

uppgav 14 % att de blivit utsatta för hot eller våld av en aktuell eller tidigare partner och 

3 % att det utsatts av en okänd person medan motsvarande siffror hos männen var 5 % 

och 16 %, d.v.s. i stort sett tvärtom (NCK, 2014). 

 

Brottsförebyggande rådet (Brå) gjorde 2012 en undersökning och kom då fram till 

liknande slutsatser. Dessutom lyfte de att kvinnor i högre grad utsätts för upprepat våld 

och att våldet dessutom tenderar vara grövre. Det är tio gånger vanligare att en 

våldsutsatt kvinna får uppsöka sjukvård än en våldsutsatt man och det är fyra till fem 

gånger vanligare att en kvinna dödas av sin partner än att en man dödas av sin partner. 

Av de personer som blivit utsatta för våld i nära relation är det bara 7,9 % som varit i 

kontakt med polisen efter händelsen och 3,9 % som gjort en polisanmälan. Brå 

rapporterar att de misstänker ett stort mörkertal gällande våld i nära relationer 

(Brottsförebygganderådet, 2014). 
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1.1.3 Våldets konsekvenser 

Våldet har många negativa konsekvenser på kvinnans hälsa. Förutom de uppenbara 

direkta skador som fysiskt våld ger får kvinnan ofta både psykiska och fysiska besvär på 

kort och långsikt. De våldsutsatta kvinnorna söker ofta vård på bl.a. hälsocentraler eller 

akutmottagningar för exempelvis benbrott, buk och bröstskador men också med diffusa 

fysiska symtom som magbesvär och smärttillstånd eller psykisk ohälsa, utan att berätta 

om våldet som föregått skadorna (Enander & Wendt, 2013).  

 

När NKC undersökt våldsutsatthet kopplat till hälsa har de funnit att psykisk ohälsa som 

posttraumatisk stress symtom (PTSD), depression, självskadebeteende och riskbruk av 

alkohol samt fysisk ohälsa som ohälsodagar, psykosomatiska symtom och hjärtinfarkt 

ibland är flerfaldigt vanligare hos våldsutsatta personer än hos personer utan 

våldserfarenhet. Undersökningen visar bl.a. att bland de kvinnor som utsatts för 

allvarligt våld i vuxen ålder uppgav mer än en fjärdedel tecken på PTSD, en femtedel 

tecken på depression, en tredjedel tecken på självskadebeteende och en tredjedel aktuellt 

riskbruk av alkohol. Ovannämnda indikationer på psykisk ohälsa var två till tre gånger 

vanligare än hos icke våldsutsatta kvinnor i undersökningen. Även den fysiska ohälsan 

påverkades och en fjärdedel av de våldsutsatta kvinnorna rapporterade upplevd fysisk 

ohälsa och en femtedel psykosomatiska symtom. Detta var dubbelt respektive tredubbelt 

så vanligt som hos icke utsatta (NCK, 2014). 

 

Det finns också ett samband mellan PTSD och fysisk ohälsa, NCK (2014) har funnit 

kopplingar mellan ett psykiskt trauma och skilda sjukdomstillstånd som fibromyalgi, 

hjärt- och kärlsjukdomar och cancersjukdomar. Detta tror dom kan bero på störningar i 

kroppens stresshormoner vilket leder till över- och underfunktion i system som styr 

inflammation och immunförsvar. 

 

I en studie av Karakoç, Gülseren, Çam, Gülseren, Tenekeci och Mete (2015) 

intervjuades kvinnor som diagnostiserats med depression. Det konstaterades under 

intervjuerna att 64% av kvinnorna var utsatta för IPV av något slag. Bland dessa 

kvinnor var depressionerna djupare och ångestsymtomen högre samt att 

självmordstankar och självmordsförsök var vanligare än hos kvinnorna som inte var 

utsatta för IPV.  
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Våldet leder ofta till ökad sjukfrånvaro på arbetet, sjukskrivning och utebliven 

produktivitet samt upprepade kontakter med hälso- och sjukvården. Det har därför en 

påverkan på samhällets ekonomi. För den våldsutsatta kvinnan leder det inte bara till en 

försämrad psykisk och fysisk hälsa utan också försämrad personlig ekonomi och 

livskvalité (NCK, 2014). 

 

1.2  Sjukvårdens ansvar 

Våld i nära relation är ett hälsoproblem globalt, våldsutsatthet påverkar hälsotillståndet 

och i rapporten från WHO konstateras att våld är en av de fem vanligaste orsakerna till 

ohälsa hos kvinnor i världen (WHO, 2013). NCK beskriver i sin undersökning kring 

våldsutsatthet att aktuell och ingående kunskap kring prevalensen av våld i nära relation 

är en grundläggande förutsättning för att exempelvis landsting ska utforma strategier 

och åtgärder för att minska risken för våldsutsatthet samt för att stödja och hjälpa dem 

som drabbas. De menar att det är en grund för att kunna främja barns, kvinnors och 

mäns mänskliga rättigheter och folkhälsa (NCK, 2014). Enligt Björck och Heimer 

(2008) har personal inom hälso- och sjukvården ett tydligt ansvar när det gäller att 

identifiera och bemöta dessa brottsoffer. Att förebygga ohälsa och ge en god vård på 

lika villkor till hela befolkningen, med adekvat medicinskt och psykosocialt 

omhändertagande är vårdpersonal skyldiga till enligt Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- 

och sjukvårdslagen, 2016). 

 

Även Häggblom och Möller (2006) beskriver att sjuksköterskor med sin kompetens och 

expertis är en av de viktigaste professionerna som bör erbjuda hjälp till misshandlade 

kvinnor. Dock framkom det att många sjuksköterskor misslyckades med att identifiera 

IPV. Enligt Enander och Wendt (2013) kunde det bl.a. bero på föreställningar hos 

vårdpersonal att våld i nära relationer främst förekom i familjer med lägre 

socioekonomisk status. 

 

1.3 Begreppsdefinition 

Våld i nära relationer -  är då våld enligt ovanstående definition eller hot om våld 

föreligger och förövaren och offret är närstående.  

Närstående - är ett könsneutralt begrepp som innebär att förövaren står i nära eller 

förtroendefull relation till brottsoffret. Det kan bland annat vara makar, tidigare partner, 

sambos, föräldrar, pojk eller flickvänner och syskon. I denna uppsats fokuserar 

författaren på en partnerrelation.  
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Vårdpersonal - innefattar hälsopersonal som arbetar inom hälso- och sjukvården. Det 

kan exempelvis vara undersköterskor, sjuksköterskor, barnmorskor eller läkare.  

IPV – är en förkortning för Intimate Partner Violence, ett begrepp som används i många 

av de artiklar som analyserats. Eftersom det saknas en bra svensk förkortning kommer 

IPV användas i denna uppsats.  

 

2 Teoretisk referensram 
För att nå en djupare förståelse för studiens resultat kopplades det till en modell som 

presenteras av Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2014). De använder sig av 

Johari Window för att visa på möjligheterna att identifiera våld. Johari Window är en 

modell för att utforska medvetenhet i sociala relationer där man använder sig av fyra 

kvadrater ”fönster” som representerar fyra olika områden (det öppna, blinda, dolda och 

okända). I versionen av Johari window av Bradbury-Jones et al. (2014), innebär det att i 

det öppna området är problematiken känd för både kvinnan och vårdpersonalen, i 

område två som benäms som det blinda området är det känt för vårdpersonalen men inte 

för kvinnan själv, i det tredje området, det dolda är våldet känt för kvinnan själv men 

dolt för vårdpersonalen och i det fjärde, okända området där är problemet dolt för både 

kvinnan och vårdpersonalen. Beroende på situationen och i vilket område kvinnan och 

vårdpersonalen befinner sig finns det olika möjligheter till identifikation av den 

våldsamma relationen.  

 

 
 Figur 1. Johari Window (Bradbury-Jones et al. 2014 s. 3061). 
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3 Problemformulering 
Många, framförallt kvinnor är offer för våld i nära relation och Brå (2014) uppger att de 

misstänker ett stort mörkertal. Av de våldsutsatta är det 7,9 % som efter händelsen är i 

kontakt med polismyndigheten. Däremot söker våldsutsatta kvinnor ofta vård på 

exempelvis hälsocentraler, akutmottagningar och andra vårdinrättningar för fysisk och 

psykisk ohälsa utan att berätta om våldsproblematiken. Inom dessa olika 

vårdinrättningar arbetar sjuksköterskor och annan vårdpersonal som kommer att möta 

dessa kvinnor. Vid detta möte har vårdpersonal förutsättningar och ansvar enligt Hälso 

och sjukvårdslagen (2016) att identifiera dessa kvinnor och att hjälpa dem genom 

exempelvis information och stöd att lämna den våldsamma partnern. Dock framkom det 

att vårdpersonal ofta misslyckas med detta bl.a eftersom det finns föreställningar hos 

vårdpersonal om våldets problematik.  

 

4 Syfte 
Syftet var att undersöka de hinder vårdpersonal kan möta vid identifiering av våld i nära 

relationer.  

 

5 Metod 
För att uppnå studiens syfte valdes en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Studien genomfördes genom att systematiskt söka, studera och 

analysera tidigare kvantiativ och kvalitativ forskning.   

 

5.1 Inklusionskeiterier 

För att  hitta artiklar som svarade an på studiens syfte valdes ett antal inklusions 

kriterier. Till inkluionskriterierna hörde att artiklarna skulle vara vetenskapligt 

granskade, skrivna på engelska, publicerade mellan 2006-2016 och behandla våld i nära 

relationer med kvinnor som brottsoffer. Artiklar som inte var tillgängliga i fulltext på 

webben exkluderades manuellt.  

 

För att försäkra sig om att artiklarna i sökresultatet var vetenskapliga använde sig 

författaren av begränsningen peer-review i Cinahl och PsycInfo. I Pubmed finns inte 

den funktionen utan dessa artiklar granskade författaren genom att söka på tidskrifternas 

titlar i Ulrich´s web. 
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5.2 Sökningsförfarande 

En övergripande sökning utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för att 

finna relevanta sökord och få en uppfattning av tillgång av artiklar på området.  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan syftet användas för att finna relevanta 

sökord. Utifrån den övergripande sökningen samt studiens syfte valde författaren ut ett 

antal begrepp; Sjuksköterska, våld i nära relation, partnervåld och sjuksköterskans roll. 

För att översätta utvalda svenska begreppen till engelska sökord användes Svensk 

MESH. Författaren letade också efter synonymer till de olika begreppen och använde 

sig av databasernas ämnesordslistor (thesaurus) för att veta vilka sökord som var 

aktuella i respektive databas. I Cinahl användes Cinahl headings och i PubMed 

användes deras MESH-termer. De sökord som identifierades och kombinerades i de 

olika sökningarna var: Domestic violence, Intimate partner violence, battered women, 

nurses, nursing role och nurse-patient relations (se Bilaga A).  

 

Författaren har under sökningen valt att kombinera utvalda sökord med hjälp av de 

booelska operatorerna AND och OR för att kunna bredda sökningen samt kombinera 

olika ord och synonymer. Författaren användes sig även av trunkering, det innebär att 

ersätta slutet av ordet med en asterisk och användes för att täcka in olika varianter av ett 

begrepp, exempelvis ger nurs* träffar på både nurse, nurses och nursing. 

 

Fritextsökningar utfördes i Cinahl där sökorden nurs* AND domestic violence användes 

och resulterade i 119 träffar, samt sökorden nurs* AND intimate partner violence som 

resulterade i 156 träffar.  

 

Även en ämnesordsökning utfördes i Cinahl där författaren kombinerade ämnesorden på 

följande vis: (nurses OR nursing role OR nurse-patient relations) AND (domestic 

violence OR intimate partner violence OR battered women) som tillsammans med 

inklusionskriterierna resulterade i 61 träffar. 

 

När fritextsökning utfördes i PubMed resulterade det i närmare 1000 träffar vilket 

författaren ansåg vara för många för att systematiskt gå igenom. Därför utfördes istället 

en ämnesordsökning som Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar vid för stort 

sökresultat. 
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I ämnesordsökningen på PubMed gjordes följande sökning: (Nurses OR Nurse-patient 

relations) AND (Domestic violence OR Intimate partner violence OR Battered women) 

som tillsammans med inklusionskriterierna resulterade i 159 träffar. 

 

En ämnesordsökning utfördes även i PsychInfo där sökorden kombinerades på följande 

vis: (Nurses OR Nursing OR Therapeutic process) AND (Domestic violence OR 

Intimate partner violence OR Battered female). Sökningen resulterade i 27 träffar.  

 

Stegen som Forsberg och Wengström (2013) beskriver för urvalsprocessen följdes. 

Författaren läste först artiklarnas titlar, titlar som inte bedömdes vara relevanta för 

studiens syfte valdes bort, sedan läste författaren kvarvarande artiklars abstrakt, då 

ytterligare artiklar valdes bort och sedan lästes de artiklar som återstod i fulltext för att 

bedöma vilka som var relevanta för studiens syfte och därmed skulle gå till 

kvalitetsgranskning. De artiklar som valdes bort under processen svarade inte an på 

syftet, de kunde tillexempel handla om barnmisshandel eller sjuksköterskor som var 

utsatta för våld av sin egen partner. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

De artiklar som återstod efter denna process kvalitetsgranskades individuellt med hjälp 

av de granskningmallar för kvantitativa och kvalitativa artiklar som Willman, Stoltz och  

Bathsevani (2006) tagit fram. Granskningsmallarna modifierades för att passa artiklarna 

(se Bilaga B samt C). Frågor med öppna svarsalternativ uteslöts av författaren då de var 

svåra att poängsätta, JA och NEJ frågor poängsattes med 1 poäng för svarsalternativ JA 

och inga poäng för svarsalternativ NEJ. Poängen räknades samman och omvandlades 

sedan till ett procentuellt värde där full poäng (14 JA för den kvalitativa och 17 JA för 

den kvantitativa) var 100 %. Poäng under 69 % angav låg kvalitet och exkluderades, 70-

79 % angav medel kvalitet och 80-100% angav hög kvalitet på den granskade artikeln. 

 

5.4 Data analys 

För att analysera och strukturerat gå igenom resultatet i valda artiklar och urskilja 

mönster samt identifiera kategorier och sammanställa dessa till en helhet användes den 

referensmetod som är beskriven av Forsberg och Wengström (2013). För att få en 

överblick av materialet lästes först artiklarna igenom av författaren, anteckningar fördes 

och viktiga delar som svarade an på syftet (utsagor) markerades med 
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överstryckningspenna i artikeln. Enheterna översattes till svenska och tilldelades 

därefter en kod som skulle representera enheten. Utifrån koderna skapades kategorier då 

liknande koder fördes samman, exempel på analysprocessen finns i tabell 1. De 

kvantitativa artiklara som främst bestod av ett numreriskt resultat med tabeller 

granskade författaren och översatte tabeller och siffror till meningar. För att sedan följa 

ovanstående steg.  

 

Tabell 1. Exempel analysprocess 

Utsagor Översättning Kod Kategori 
”There is no time listening to 

patient” 

“Det finns inte tid 

till att lyssna på 

patienten” 

Tidsbrist Hinder 

relaterat till 

arbetsplatsen 

eller 

professionen 

”The women feared of 

further abuse and fear of 

what she may lose” 

“Kvinnorna kände 

rädla för ytterligare 

övergrepp och 

rädlsa för vad hon 

kan förlora” 

Rädsla Hinder inom 

kvinnan 

”Knowledge was the most 

important barrier of 

screening för IPV” 

“Kunskap var det 

största hindret för 

att screena för IPV” 

Kunskapsbrist Hinder 

relaterat till 

kunskapsbrist 

”Existence of language 

barriers was the highest-

ranking” 

”Förekomsten av 

språkbarriärer var 

högst rankat" 

 

Språkbarriärer Hinder 

relaterat till 

språket 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

I litteraturstudien har författaren enbart inkluderat artiklar som blivit etiskt granskade 

och/eller diskuterar ett etiskt övervägande i sin metod, vilket är en viktig aspekt enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Dessutom har författaren under urvals- och 

analysprocessen försökt att hålla ett öppet och objektivt synsätt, inte uteslutit artiklar, 

förvrängt eller plagierat text.  

 

6 Resultat 
Dataanalysen resulterade i kategorierna: ”Hinder relaterat till kunskapsbrist”, ”Hinder 

relaterat till språket”, ”Hinder relaterat till arbetsplatsen eller professionen” och ”Hinder 

inom kvinnan”.  
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6.1 Hinder relaterat till kunskapsbrist 
Kunskapsbrist var det vanligaste rapporterade hindret i artiklarna. Vårdpersonalen 

rapporterade att de inte hade någon eller endast kortare utbildning på området och att de 

därför inte kände igen de tecken som kan finnas på våld. De kände sig obekväma att 

ställa frågan och vet inte vad de ska göra med svaret de får, samt att de inte har 

möjlighet att ge adekvat information/behandling till kvinnorna. Detta resulterar i att de 

ibland inte kan eller vågar identifiera problematiken (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell, 

& Törnqvist, 2012; Ramsey, Rutterford, Gregory, Dunne, Eldridge, Sharp, & Feder, 

2012). 

 

Vårdpersonalen rapporterade att de misstänkte IPV då kvinnor inkommer till 

exempelvis akutmottagningen med fysiska skador dock var det få som misstänkte eller 

frågade om våld då kvinnan sökte för t.ex. kronisk smärta, mag- och tarmbesvär eller 

psykiatriska problem (Sundborg et al., 2012), som också är vanliga följder av IPV. 

Vårdpersonalen rapporterade att de skulle ha svårt att identifiera våld när kvinnan söker 

utan ett akut trauma och menar att det exempelvis är omöjligt att veta om kvinnans 

upplevda bröstsmärtor orsakas av rädsla för den våldsamma partnern (Leppäkoski, 

Åstedt-Kurki, & Paavilainen, 2010). 

 

Då det fanns brister i vårdpersonalens kunskaper och färdigheter fanns även en rädsla 

för att kränka och diskriminera patienten. Vårdpersonalen visste inte hur de skulle 

ingripa utan att inkräkta på patientens privatliv (Leppäkoski et al., 2010; Sundborg et 

al., 2012). Vårdpersonalen var även rädda att frågan skulle kunna framkalla ilska hos 

patienten (Lawoko, Sanz, Helström, & Castren, 2011). 

 

I vissa fall fanns det även föreställningar hos vårdpersonalen som utgjorde ett hinder för 

att identifiera IPV bl.a. att IPV främst förekommer i lägre socioekonomiska grupper 

(Brykczynski, Crane, Medina, & Pedraza, 2011). Föreställningen att våldet grundades i 

missbruksproblematik och att männen ”bara” tappade kontrollen eller åsikten att det inte 

är svårt för kvinnan att lämna den våldsamma mannen rapporterades av Sundborg et al. 

(2012). Det framkom även att vårdpersonalen ibland misstänkte att kvinnan försökte 

komma före i kön och få en snabbare vårdtid genom att avslöja förekomst av IPV (Watt, 

Bobrow, & Moracco, 2008). 
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Att vårdpersonal hade egen erfarenhet av IPV, antingen personligen eller bland vänner 

och familj förekom. Det kunde leda till att de inte ville bli påminda om sina egna 

erfarenheter och inte orkade engagera sig i ämnet och det blev därmed ett hinder för 

vårdpersonalen att identifiera våldet (Yonaka, Yoder, Darrow, & Sherck, 2007).  

 

6.2 Hinder relaterat till språket 
Vårdpersonalen hade svårigheter att identifiera att kvinnan varit utsatt för våld vid mötet 

p.g.a. språkliga barriärer då kvinnan hade dåliga eller inga språkkunskaper i både 

personalens modersmål och engelska (Guillery, Benzies, Mannion, & Evans, 2012; 

Yonaka et al., 2007; Brykczynski et al., 2011). Brykczynski et al. (2011) beskriver  

vikten av att vårdpersonal har en tolk på plats och inte använder sig av en 

familjemedlem som kan språket. Det kan då vara svårt att ställa frågor kring våld och få 

ärliga svar, det framkom även att telefontolk ofta ledde till att kvinnan kände osäkerhet i 

att berätta om personliga problem över telefon. 

 

6.3 Hinder relaterat till arbetsplatsen eller professionen 
Tidsbrist och stress sågs ofta som ett hinder för att identifiera IPV (Yonaka et al., 2007; 

Leppäkoski et al., 2010; Sundborg et al., 2012; Lawoko et al., 2011; Brykczynski et al., 

2011). Vårdpersonalen rapporterade bl.a. att det inte fanns tid till att lyssna på 

patienterna, att bli orienterad och få en bild av situationen, att det kan vara svårt att 

koncentrerar sig på kvinnans historia för att de känner stress över allt annat de måste 

göra och att det inte finns några enskilda rum för att föra ett ostört samtal i (Leppäkoski 

et al., 2010). 

 

Det framkom även att vårdpersonalen inte ställde frågan om IPV trots misstanke 

eftersom de inte tyckte att det tillhörde deras profession som sjuksköterska. När och om 

de ställde frågor om IPV upplevde de att de kommit till obekant territorium och att de 

rörde sig utanför gränserna för deras ordinarie arbetsuppgifter (Williston & Lafreniere, 

2013).  

 

Vårdpersonalen kände också en frustration och hopplöshet över att de inte kunde lösa 

problemet och hjälpa kvinnan (Williston et al., 2013; Brykczynski et al. 2011; 

Leppäkoski et al., 2010). Personalen rapporterade att det kräver mer tid och finns färre 

resurser till att behandla psykosociala problem än fysiska som exemeplvis bröstsmärta 

(Brykczynski et al., 2011). Frustrationen uppkom också då samma kvinnor återkommer 
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med samma skador men ändå inte vill anmäla eller lämna sin man (Leppäkoski et al., 

2010).  

 

6.4 Hinder inom kvinnan 

Att kvinnan förnekar eller inte vill berätta om våldet när vårdpersonal frågar finns det 

flera anledningar till. Främst beskrivs en rädsla som har flera dimensioner, bl.a. rädsla 

för mannen, att våldet ska trappas upp och för att hamna i en vårdnadstvist där 

gemensamma barn kan komma i kläm. Även en rädsla för framtiden och vad som 

kommer hända efteråt, i vissa fall är kvinnan ekonomiskt beroende av mannen, de har 

gemensamt boende och hon kan inte bara packa sina tillhörigheter och åka sin väg. 

Kvinnan kan också försvara mannen då hon trots våldet älskar honom och därför 

bagatelliserar våldet, skyller det på ett alkoholproblem eller förnekar våldet och ger 

andra förklaringar på de fysiska skador hon har. Att inte vilja berätta om våldet för 

vårdpersonal kan också bero på en känsla av skam och skuld, många av kvinnorna har 

låg självkänsla och är rädda för att vårdpersonal ska döma dem (Watt et al., 2008; 

Brykczynski et al., 2011). I vissa fall var kvinnorna blinda för våldet, de kan varken 

identifiera eller namnge det och det är svårt att berätta om våldet om du inte själv 

förstått att du är utsatt för det (Bradbury-Jones et al., 2014). 

 

7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 
För att besvara studiens syfte använde författaren en systematisk litteraturstudie. 

Metoden har ett vetenskapligt bevisvärde då tillvägagångsättet är strategiskt och därmed 

ökar kvalitén och tillförlitligheten (Forsberg & Wengström, 2013). Dock måste 

uppsatsen ses som en sekundärkälla och kritiskt värderas av läsaren eftersom det är en 

sammanställning av orginalartiklar (Kristensson, 2014). Att författaren dessutom 

genomför en systematisk litteraturstudie för första gången kan också ses som en 

svaghet, att författaren har lärt sig under studiens gång och att misstag kan ha skett bör 

tas i beaktning.  

 

7.1.1 Sökstrategi 

Enligt Kristensson (2014) ska en systematisk litteraturstudie innehålla en tydlig 

beskrivning över de strategier som använts vid litteratursökningen och inklusions- och 

exklusionskriteriena vilket författaren har försökt att eftersträva, detta för att läsaren ska 

kunna upprepa sökningen och få samma resultat.  Att utgå från syftet, plocka ut 
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nyckelord och sedan finna synonymer rekommenderas av Forsberg och Wengström 

(2013) för att sedan kunna göra en så sensitiv och specifik sökning som möjligt som inte 

utesluter relevanta artiklar men sorterar ut orelevanta.  

 

 
7.1.2 Inklusionskriterier 

En tidsperiod på 10 år valdes ut för att avgränsa sökningen, artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2006–2016. Kristensson (2014) förespråkar ett tidsintervall som inte 

utesluter relevanta artiklar men eftersträvar aktuell forskning därför anses tidsperioden 

öka tillförlitligheten på studien enligt författaren.  

 

Författaren valde också att manuellt exkludera artiklar från vissa geografiska områden, 

och bara inkludera artiklar från Europa, Kanada, USA och Australien. Detta beslut togs 

på grunderna att kulturella skillnader kan påverka hur man erfar studiens område, IPV 

och författaren anser att valda geografiska områden har en liknande kultur som vi i 

norden trots vissa egenheter. Den geografiska avgränsningen kan ha påverkat resultatet 

men författaren anser att överförbarheten kan ha minskat globalt men ökat inom valt 

geografiskt område.    

 
7.1.3  Urval 

Först genomförde författaren ett urval genom att läsa alla artiklars titlar och exkluderade 

dem som inte tycktes svara an på syftet. Efter det första urvalet lästes abstrakten och de 

artiklar som återstod efter andra urvalet lästes i sin helhet. Detta rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2013), dock finns det en risk att relevanta artiklar har valts 

bort under processen då titlarna och abstrakten inte alltid speglar artikelns helhet.  

 

Under urvalsprocessen återfanns artiklar med relevanta abstrakt men som ej var 

tillgängliga i fulltext. Av ekonomiska skäl och tidsbrist valde författaren att inte skicka 

efter dessa. Detta kan ses som en svaghet i uppsatsen då författaren kan ha missat 

relevanta artiklar.  

 
7.1.4 Kvalitetsgranskning 

För att öka studiens trovärdighet och tillförlitlighet kontrollerade författaren att alla 

artiklarna var vetenskapligt granskade genom funktionen ”peer-review” i Cinahl och 

PsychInfo, artiklarna från PubMed kontrollerades i Ulrichweb. 
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De slutliga 9 artiklarnas kvalitet bedömdes genom att använda en modifierad version av 

granskningsmallarna för kvantitativa och kvalitativa artiklar som Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) har tagit fram. Att använda en granskningsmall är ett systematiskt 

arbetssätt som ger en likvärdig bedömning av alla artiklar och därmed stärker 

tillförlitligheten av uppsatsen (Forsberg & Wengström, 2013). Dock måste det tas i 

beaktning att författarens modifierade version, där öppna svarsalternativ uteslutits samt 

den egna subjektiva bedömning av artikeln kan ha påverkat granskningen.  

 
7.1.5 Analys 

Under analysprocessen läste författaren först artiklarna i sin helhet, för att plocka ut 

meningsenheter som kodades och bildade kategorier. 

 

Författaren upplevde analysprocessen som den svåraste delen av uppsatsen, svårigheter 

uppstod vid kodning och kategorisering. Men genom att upprepade gånger gå tillbaka 

till artiklarna, och jämföra meningsenheter med koder och kategorier tros ändå en 

korrekt analys av artiklarna ha uppnåtts.  

 

Eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i uppsatsen valde 

författaren att tolka de kvantitativa artiklarnas tabeller och diagram för att sedan 

översätta dem till text. Detta kan ha lett till små fel och missförstånd vilket kan ha 

påverkat resultatet och måste därför belysas som en svaghet i studien. Dessutom var alla 

artiklar skrivna på engelska. Författaren har goda kunskaper i språket men det är inte 

modersmålet och därför kan översättningen ha brister vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

7.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter beträffande hinder att 

identifiera IPV vid mötet med våldsutsatta kvinnor. Analysen och resultatet visar på 

flera olika hinder inom kategorierna kunskapsbrist, språkliga hinder, hinder relaterat till 

arbetsplatsen eller professionen samt hinder inom kvinnan.  

 

Genom att använda Bradbury-Jones et al. (2014) modell av Johari window kan 

författaren utforska och diskutera resultatet. Beroende på situationen och i vilket område 

(öppna, blinda, dolda eller okända) kvinnan och vårdpersonalen befinner sig finns det 

olika möjligheter till identifikation av den våldsamma relationen. 
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Vid optimala förhållanden för att kunna identifera IPV är både vårdpersonal och 

kvinnan medvetna om våldet och beredda att diskutera det, de befinner sig då i det 

öppna området och det är goda chanser att våldet identifieras och att kvinnan kan få 

hjälp. I en motsatt situation kan våldet vara okänt för både kvinnan som kanske blundar 

eller förnekar våldet och för vårdpersonal som inte känner igen tecken på en våld, i det 

okända området blir det då väldigt svårt att identifiera våldet.  

 

Den huvudsakliga anledningen till att IPV inte identifierades tycktes vara en 

kunskapsbrist. Ingen eller mycket lite utbildning på området ledde till att vårdpersonal 

inte kunde se de tecken på våld som borde uppmärksammats. Vårdpersonal kände också 

osäkerhet kring hur situationen skulle hanteras och var de kunde söka hjälp, information 

eller vidarebefordra kvinnorna. Att kunskapsbrist är en anledning till att inte ställa 

frågan om IPV bekräftas i en rapport från Socialstyrelsen (2014). Socialstyrelsen 

rekommenderar därför att personal inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska 

erbjudas fortbildning på området för att öka kunskap om och förutsättningar för att 

identifiera IPV. Fortbildning bör bl.a. innehålla grundläggande kunskap som tecken på 

våldsutsatthet, när och hur man kan fråga om våld, bemötande av våldsutsatta, hur man 

säkrar bevis på våld och vilka samhällstjänster som kan ge stöd och hjälp till 

våldsutsatta kvinnor (Socialstyrelsen, 2014). 

 

En kunskapsbrist hos vårdpersonalen kan bl.a. leda till att dem inte identifierar de 

tecken på våld som finns, det leder till att vårdpersonalen inte är medveten om våldet 

trots att kvinnan är detta. Situationen befinner sig inom det dolda området i Johari 

Window och för att våldet ska identifieras krävs det att kvinnan berättar om våldet för 

vårdpersonalen. För att kvinnan ska berätta om våldet behöver hon känns sig trygg och 

betrodd, samt att det finns tid till att prata och att personalen och kvinnan befinner sig i 

ett ostört rum. 

 

I resultatet beskriver författaren att tidsbrist och stress hos vårdpersonalen kan bli ett 

hinder för identifikation av våld i nära relation. Detta upplevs även av de våldsutsatta 

kvinnorna och beskrivs av Enander och Wendt (2013) i en rapport. Kvinnorna berättar 

bl.a. hur personal upprepade gånger tittade på klockan under samtalet, svarade i telefon 

och även avbröt samtalet, dessutom verkade personalen stressad och ofokuserad då de 
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exempelvis blandade ihop kvinnan med andra patienter, eller ställde samma frågor 

upprepade gånger. 

 

Flera sjuksköterskor ansåg att det inte tillhörde deras arbetsuppgifter att behandla våld i 

nära relation. I motsats till detta beskriver Häggblom och Möller (2006) att vårdpersonal 

bör vara neutrala och strikt professionella i mötet med patienter förutom då det finns en 

IPV problematik. Vårdpersonal ansåg då att det var deras ansvar och skyldighet att ta 

ställning mot våld samt arbeta för att förebygga dödligt våld mot kvinnorna.  

 

Detta kan likställas med Kari Martinsens omsorgsteori som beskriver att det i mötet och 

relationen mellan vårdpersonal och patient bör uppstå en omsorgssituation. Patienten, i 

dessa fall en kvinna utsatt för IPV kan anses vara svag, utsatt och i en 

beroendesituation. På detta bör vårdpersonal svara an och med engagemang, 

professionellt omdöme, moraliskt ställningstagande och respekt för patienten bör 

omvårdnad erbjudas (Kirkevold, 2000).  

 

Att kvinnan var rädd för att berätta om våldet hon upplevde var vanligt och trots att 

vårdpersonal ställde frågan så bekräftade kvinnan inte av rädsla för exempelvis 

ytterligare våld. Detta bekräftas av Häggblom och Möller (2006) som beskriver den 

långa process en kvinna går igenom för att lämna en våldsam man och att det är viktigt 

att vårdpersonal är medveten om detta. Kvinnorna behöver känna sig trodda och ibland 

krävs flera möten innan kvinnorna vågar berätta. Under tiden kan vårdpersonalen 

försöka uppmuntra till ett avslöjande och uppbrott från den våldsamma mannen genom 

att öka medvetenheten kring konsekvenserna av att stanna i en våldsam relation, 

informera kvinnorna om deras lagliga rättigheter och var de kan vända sig när de vill ha 

hjälp.  

 

I vissa fall var kvinnorna blinda för våldet, de kunde varken identifiera eller namnge det 

trots att vårdpersonal såg tecken på våld. I dessa situationer så är vårdpersonalen 

medveten om våldet men kvinnan blundar för det eller förnekar det, situationen är inom 

det blinda området och det kan bli komplicerat för vårdpersonal att få en bekräftelse på 

misstankarna och kunna hjälpa kvinna. 
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8 Klinisk implikation och framtida forskning 
Resultat kan användas i kliniskt sammanhang för att uppmärksamma de hinder som 

vårdpersonalen möter vid identifiering av IPV och den kunskapsbrist som råder inom 

hälso- och sjukvården. Författaren ser ett behov av fortsatt forskning för att kunna 

utveckla bl.a. sjuksköterskeutbildningen och fortbildning av vårdpersonal för att nå 

bättre resultat inom området och kunna identifiera och hjälpa fler kvinnor som är utsatta 

för IPV. 

 

9 Slutsats 
Syftet med studien var att undersöka vårdpersonals erfarenheter gällande hinder att 

identifiera IPV vid mötet med våldsutsatta kvinnor. Resultatet utmynnade i fyra 

kategorier; Hinder relaterat till kunskapsbrist, hinder relaterat till språket, hinder 

relaterat till arbetsplatsen eller professionen samt hinder inom kvinnan som alla kunde 

påverka identifieringen och avslöjandet av IPV. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att 

möta och identifiera IPV är ett komplicerat men viktigt arbete inom sjukvården där 

ytterligare kunskap, forskning och utbildning är nödvändigt.  
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Bilaga A Tabell sökningsförfarande 

Datum Databas Sökord med 

begränsningar och 

operatorer 

Träffar Lästa 

abstrakt 

Artiklar 

lästa i 

fulltext 

 

Kvalitets-

granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2016-

10-14 

Cinahl ÄMNESORDSÖKNING 

(Nurses OR Nursing role 

OR Nurse-patient 

relations) AND 

Domestic violence OR 

Intimate partner violence 

OR Battered Women) 

 

Peer review   

2006-2016 

Engelska 

Vuxna 

61 27 8 4 3 

2016-

10-14 

Cinahl FRITEXTSÖKNING 

Nurs* AND Intimate 

Partner Violence 

 

Peer review 

2006-2016 

Engelska 

Vuxna 

156 50 3 3 3 

2016-

10-14 

Cinahl FRITEXTSÖKNING 

Nurse AND Domestic 

violence 

 

Peer review 

2006-2016 

Engelska 

Vuxna 

119 25 5 1 1 

2016-

10-14 

PubMed ÄMNESORDSÖKNING 

(Nurses OR Nurse-

patient relations) AND 

(Domestic violence OR 

Intimate partner violence 

OR Battered women)  

 

2006-2016 

Engelska 

Vuxna 

159 34 6 (1) 2 2 



  
 

II 

II 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016- 

10-18 

PsycInfo ÄMNESORDSÖKNING 

(Nurses OR Nursing OR 

Therapeutic process) 

AND (Domestic 

violence OR Intimate 

partner violence OR 

Battered female) 

 

Peer review 

2006-2016 

Engelska 

Vuxna 

27 3 (3) 0 0 0 



  
 

III 

III 

 
Bilaga B Kvalitetsgranskning av kvantitativa artiklar 

Av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod   □ RCT  □ CCT 

   □ multicenter, antal center 

   □ Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska  Antal ………… 

  Ålder ………… 

  Man/Kvinna ………… 

Kriterier för inkludering/exkludering  

Adekvat inkludering/exkursion  □ Ja □ Nej 

Intervention 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s. Vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått………………………………………. 

Urvalsförfarandet beskrivet?  □ Ja  □ Nej 

Representativt urval   □ Ja  □ Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som  

de randomiserades till?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av patienter?   □ Ja  □ Nej □ Vet ej  

Blindning av vårdare?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?  □ Ja  □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja  □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?  □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?   □ Ja  □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  □ Ja □ Nej 

Är resultaten valida?   □ Ja □ Nej 



  
 

IV 

IV 

Är instrumenten reliabla?   □ Ja  □ Nej 

Är resultaten generaliserbart?  □ Ja □ Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten? Hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet  

□ Bra □ Medel □ Dålig 

Kommentar……………………………………………………………………………… 

 

Granskare (Sign) …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

V 

Bilaga C Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar 
Av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

Beskrivning av studien, t.ex. metodval…………………………………………………… 

 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja □ Nej □ 

 

Patientkarakteristiska  Antal……………………………. 

   Ålder…………………………..... 

   Man/kvinna…………………….. 

 

Är kontexten presenterad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

Etiskt resonemang?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Urval 

– Relevant?   Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Strategiskt?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Metod för 

– urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– datainsamling tydligt beskriven? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– analys tydligt beskriven?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Giltighet   

– Är resultatet logiskt, begripligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Råder analysmättnad?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Kommunicerbarhet  

– Redovisas resultatet klar och tydligt? Ja □ Nej □ Vet ej □ 

– Redovisas resultatet i förhållande till  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

   en teoretisk referensram? 

– Genereras en teori?  Ja □ Nej □ Vet ej □ 

 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 
□ Hög  □ Medel □ Låg  

 

Kommentar………………………………… 

 

 



  
 

VI 

VI 

Bilaga D Artikelmatris 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 
Titel: Intimate partner 

violence: Advanced 

practice nurses clinical 

stories of success and 

challenge. 

Författare: Karen A. 

Brykcynski, Patricia 

Crane, Cindy K. Medina & 

Dora Pedraza. 
Tidskrift: Journal of the 

American Academy of 

Nurse Practioners. 
Årtal: 2011. 
Land: USA 

Forskarna ville öka 

förståelsen av hur 

sjuksköterskor kan 

arbeta med kvinnor 

utsatta för IPV. Målet 

var att försöka hitta 

mer effektiva sätt att 

arbete helande och 

hälsobefrämjande med 

dessa kvinnor.  

Kvalitativ intervjustudie 

med tolkad fenomenologisk 

hållning. Tio 

specialistsjuksköterskor med 

minst 10 års erfarenhet av 

att arbeta med IPV deltog. 

Deltagarna valdes ut med 

ändamålsenligt och 

nominerat urval.  

Både utmaningar och framgångar 

som sjuksköterskorna i studien delat 

med sig av presenteras i resultatet. 

Hög 

Titel: Screening for 

intimate partner violence 

against Women in 

Healthcare Sweden: 

Prevalence and 

Determinants. 

Författare: Stephen 

Lawoko, Sören Sanz, Lotti 

Helström & Maaret 

Castren.  
Tidskrift: ISRN Nursing. 
Årtal: 2011 
Land: Sverige 

Forskarna ville 

undersöka hur ofta 

vårdpersonal på en stor 

sjukvårdsinrättning 

screenade för IPV och 

de avgörande 

faktorerna som 

påverkade screeningen.  

Tvärsnittsstudie som 

genomförts genom en 

webundersökning på tre 

avdelningar (gyn, akut och 

ambulans) på 

Södersjukhuset i Stockholm. 

Alla anställda på 

arbetsplatserna fick 

erbjudande att medverka i 

studien. 

Frekvensen för screening samt 

flertalet faktorer som verkar 

avgörande för att personalen ska 

screena kvinnor presenteras i 

resultatet. 

Medel 

Titel: Nurses preparedness 

to care for women exposed 

to Intimate Partner 

Violence: a quantitative 

study in primary health 

care 

Författare: Eva M 

Sundborg, Nouha Saleh-

Stattin, Per Wändell & 

Lena Törnkvist 
Tidskrift: BMC Nursing 
Årtal:2012 
Land: Stockholm 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor inom 

primärvårdens 

beredskap att 

identifiera och ge 

omvårdnad till kvinnor 

som utsätts för IPV. 

 

Av 174 hälsocentraler i 

Stockholms län valdes 4o 

slumpmässigt ut och 

kontaktades med förfrågan 

om att medverka i studien, 

på hälsocentralerna fick 

sedan alla sjuksköterskor 

möjlighet att delta i studien. 

I resultatet konstaterades att brister 

fanns gällande beredskap att 

identifiera IPV relaterat till 

framförallt kunskapsbrist. 

Hög 

Titel: Barriers to 

Screening for Domestic 

Violence in the Emergency 

Department 

Författare: Lisa Yonaka, 

Marian K. Yoder, Janet B. 

Darrow & John P. Sherck 
Tidskrift: The Journal of 

Continuing Education in 

Nursing 
Årtal: 2007 
Land: USA 

Syftet var att identifiera 

potentiella hinder som 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning kan 

möta vid screening av 

våld i nära relation 

samt undersöka 

sjuksköterskors 

utbildning och 

kunskapsbehov.  

Kvantitativ studie där alla 

anställda sjuksköterskor på 

akutmottagning vid ett stort 

allmänt sjukhus tilldelades 

ett frågeformulär att 

besvara.  

I resultatet presenteras 

sjuksköterskornas utbildnings 

bakgrund, kunskaper om IPV och 

önskan om vidare utbildning 

tillsammans med deras erfarenheter 

och upplevda hinder att screena 

kvinnor för IPV.  

Hög 

Titel: Domestic Violence: 

knowledge, attitudes, and 

clinical practice of selected 

UK primary healthcare 

clinicians 

Författare: Jean Ramsay, 

Syftet var att mäta 

utvald vårdpersonal 

inom primärvårdens 

nuvarande nivåer av 

kunskap, attityder och 

kliniska färdigheter 

Tvärsnittsstudie där ett 

frågeformulär delades ut till 

48 hälsocentraler i 

Storbritannien där 

sammanlagt 463 läkare och 

sjuksköterskor deltog.  

Resultatet presenteras i form av 

statistik över vårdpersonalens 

tidigare utbildning, kunskap, 

attityder och färdigheter gällande 

IPV.  

Hög 



  
 

VII 

VII 

 

Clare Rutterford, Alison 

Gregory, Danielle Dunne, 

Sandra Eldridge, Debbie 

Sharp & Gene Feder 
Tidskrift: British Journal 

of General Practice 
Årtal: 2012 
Land: Storbritannien 

inom IPV.  

Titel: Providing Support 

to IPV Victims in the 

Emergency Department 

Författare: Melissa H. 

Watt, Emily A. Bobrow & 

Kathryn E. Moracco 
Tidskrift: Violence 

Against Women 
Årtal:  2008 
Land: USA 

Syftet var att jämföra 

olika perspektiv på IPV 

från utsatta kvinnor och 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning. Fokus 

låg på hinder att 

identifiera IPV och 

olika typer av stöd till 

IPV offer. 

Kvalitativ intervjustudie där 

resultatet analyserades 

genom transkribering och 

kodning. Information om 

studien delades på 

anslagstavlor på ett 

kvinnocenter samt på en 

akutmottagning. 

Sjuksköterskorna nåddes 

även av informationen 

genom ett mailutskick. 16 

våldsutsatta kvinnor och 10 

arbetande sjuksköterskor 

valde att delta i studien.  

Resultatet presenteras utifrån tre 

fallbeskrivningar som kvinnorna 

samt sjuksköterskorna fick 

diskutera under intervjun.  

Hög 

Titel: Identification of 

women exposed to acute 

physical intimate partner 

violence in an emergency 

department setting in 

Finland 

Författare: Tuija 

Leppäkoski, Päivi Åstedt-

Kurki & Eija Paavilainen 
Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring Sciences 
Årtal: 2010 
Land: Finland 

Målet var att beskriva 

personalen på en 

akutmottagnings 

uppskattade frekvens 

av kvinnor utsatta för 

IPV som söker vård 

samt personalens 

erfarenheter kring 

identifikation av IPV.  

Denna studie var en del av 

en tidigare tvärsnittsstudie 

gjord på 28 

akutmottagningar i Finland. 

Då 72 anställda besvarade 

ett frågeformulär. De fick 

även besvara frågan om de 

kunde medverka vid 

ytterligare studie och 

intervju, av de som svarade 

ja valdes 23 stycken 

randomiserat ut till denna 

studie. 

I resultatet presenterades frekvens 

av identifikation, tecken på IPV 

som vårdpersonal kan identifiera 

och vilka problem som kan finnas 

vid identifikation av IPV. 

Hög 

Titel: Holy Cow, Does 

That Ever Open Up a Can 

of Worms: Health Care 

Providers’ Experiences of 

Inquiring About Intimate 

Partner Violence 

Författare: Courtney J. 

Williston & Kathryn D. 

Lafreniere 
Tidskrift: Health Care for 

Women International 
Årtal: 2012 
Land: Kanada 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor inom 

primärvårdens 

erfarenheter av att 

vårda offer för IPV.  

Intervjustudie med sex 

läkare och tre sjuksköterskor 

som alla hade mottagning 

inom primärvården i 

Ontario, Kanada. IPA 

användes vid analysen.  

Flertalet hinder som kan påverka 

identifikationen av IPV och arbetet 

med våldsutsatta kvinnor 

presenteras resultatet tillsammans 

med erfarenheter och strategier för 

att prata om IPV med offer.  

Medel 

Titel: Postpartum nurses 

‘perceptions of barriers to 

screening for intimate 

partner violence: a cross-

sectional survey 

Författare: Margaret E 

Guillery, Karen M 

Benzies, Cynthia Mannion 

& Sheila Evans 
Tidskrift: BMC Nursing 
Årtal: 2012 
Land: Kanada 

Syftet var att undersöka 

frekvensen av att 

screena för IPV, de 

största hindren och 

relationen mellan 

hinder och 

screeningsfrekvensen 

samt identifiera andra 

faktorer som påverkar 

frekvensen att screena 

för IPV.  

 

Tvärsnittsstudie som 

utfördes med 96 

sjuksköterskor som arbetade 

inom mödravården på tre 

sjukhus i en kanadensisk 

storstad.  

Hinder såsom kunskapsbrist 

presenteras i resultatet i förhållande 

till screeningfrekvens. 

Hög 
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VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


