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SAMMANFATTNING 
Examensarbete omvårdnad 15 hp 
Titel: Våld i nära relationer – Sjuksköterskors erfarenheter av att möta 
våldsutsatta kvinnor, en systematisk litteraturstudie. 
Bakgrund: År 2011 anmälde 12 471 kvinnor att de blivit utsatta för våld i en 
nära relation. Skador som våldsutsatta kvinnor drabbas av är allt från 
psykiska besvär till svåra fysiska skador. Många av dessa kvinnor behöver 
komma i kontakt med sjukvården och sjuksköterskor i olika organisationer.  
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter av att möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 
Metod: En systematisk litteraturstudie där inkluderade studier granskades 
och kvalitetsbedömdes. Resultaten analyserades och tematiserades utifrån 
likheter och skillnader. 
Resultat: Huvudresultatet påvisade sjuksköterskornas känslomässiga 
svårigheter att möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer, då det 
bland annat påverkade sjuksköterskans privatliv. Det var även svårt för 
sjuksköterskan att ställa frågan till kvinnan angående våldsförekomst om 
sjuksköterskan misstänkte det, samt hur sjuksköterskan skulle ställa frågan. 
Sjuksköterskan fann även svårigheter att finna tid och en bra miljö för dessa 
kvinnor att känna sig trygga i. Många sjuksköterskor strävade efter att få 
utbildning inom ämnet våld i nära relationer eller att få ytterligare utbildning 
inom ämnet. 
Slutsats: Litteraturstudiens resultat visar att utbildning inom området våld i 
nära relationer är en nödvändig och central faktor som i dagsläget inte är 
tillräcklig.  
Nyckelord: “intimate partner violence”, “domestic violence”, “encounter*”, 
“experienc*” och “nurse- patient relations”  
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INLEDNING 
 

“Kvinnan är starkare genom sin känsla än mannen genom sin styrka” 

(de Balzac, 1799-1850) 

 

Ingen vet hur många kvinnor som årligen utsätts för hot och våld från  

respektive. Mörkertalet är stort, Brottsförebyggande Rådet [Brå], (2012) 

misstänker att endast 20 % av kvinnorna anmäler att de blivit våldsutsatta, 

vilket år 2011 var 12 471 fall av misshandel mot kvinnor i kategorin våld i 

nära relationer. Författarna till litteraturstudien anser att tvåsamhet är den 

rådande samhällsnormen och många strävar efter att visa upp ett perfekt 

förhållande i takt med ökande exponering av privatlivet via sociala medier. 

Kvinnor som utsätts för våld kan enligt World Health Organization [WHO], 

(2012) drabbas av såväl psykisk som fysisk smärta. Författarna anser att 

många av dessa kvinnor är i behov av en annorlunda omvårdnad och hjälp i 

jämförelse med de flesta kvinnor som enbart har fått en fysisk skada efter 

exempelvis en olyckshändelse. Sjuksköterskan har ett ansvar enligt 

International Council of Nurses [ICN], (2012) som menar att sjuksköterskan 

ska ingripa på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer om deras hälsa 

hotas av någon annan persons handlande. Med denna studie ämnade 

författarna beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta 

kvinnor. 
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1. BAKGRUND  
 

1.1 Våldets omfattning i siffror  
Enligt Brå (2012) har antalet anmälda misshandelsbrott i Sverige ökat sedan 

2002. Kvinnor är enligt Socialstyrelsen [SoS], (2012) en överrepresenterad 

brottsoffergrupp vid våldsrelaterade situationer. År 2011 anmäldes 42 433 

fall av misshandel mot män över 18 år. Endast 8 % av dessa anmäldes som 

våld i nära relation (Brå, 2012). En studie av WHO (refererad Eriksson, 

2009) genomförd 2005 handlar om våld mot kvinnor i tio olika länder. Denna 

studie påvisade att 13-60 % av kvinnorna hade blivit utsatta för våld i en nära 

relation samt att 10-30 % hade utsatts för sexuellt våld och även detta i en 

nära relation. Brå (2012) redovisar statistik från 2011 med 27 972 

polisanmälda fall av kvinnomisshandel. I 44,5 % av dessa fall (12 471) var 

kvinnan i en nära relation med förövaren. Brå (2012) menar dock att 80 % av 

de våldsutsatta kvinnorna aldrig anmäler de övergrepp som de utsatts för i 

den nära relationen, vilket innebär att mörkertalet är stort. Under åren 2000-

2004 i Sverige dog 86 kvinnor av sina skador efter våld i en nära relation och 

i snitt dödas 17 kvinnor per år av sin nuvarande eller före detta make, sambo 

eller pojkvän (Brå, 2012). 

 

1.2 Skadornas omfattning  

Karaktärer av skador som kvinnor kan drabbas av skiljer sig markant från 

varandra. Skador kan variera från psykiskt till fysiskt våld där sår, hematom, 

frakturer, sömnstörningar, brännskador, depression, ångest och 

psykosomatiska problem kan förekomma, samt sexuellt våld som kan 

medföra genitala skador (SoS, 2012). De stora karaktärsskillnaderna på 

skadorna som kvinnorna får bidrar till att sjuksköterskor med olika expertis 

och inom olika organisationer kommer att komma i kontakt med kvinnorna, 
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exempelvis akutsjuksköterskor, barnmorskor, psykiatrisjuksköterskor och 

distriktssjuksköterskor. 

 

1.3 Att bekämpa mäns våld mot kvinnor  
År 2007 införde regeringen en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 

kvinnor inom olika områden. De olika insatserna innefattar ökat skydd och 

stöd till våldsutsatta kvinnor, att samarbetet förbättras mellan olika instanser 

som exempelvis sjukvården, kriminalväsendet och skyddade boenden. Ett 

annat insatsområde är att jobba förebyggande genom att öka kunskapen om 

mäns våld mot kvinnor. Regeringen satsade också på att stärka kvaliteten och 

effektiviteten i rättsväsendet samt att utveckla insatser riktade till 

våldsutövare. Även riktlinjer för bemötande inom vården utvecklas för att 

kunna skydda kvinnan (Regeringen, 2012). Enligt WHO:s riktlinjer för 

bemötande och behandling av våldsutsatta kvinnor ska vården ske utan 

diskriminering för att skapa ett förtroende hos kvinnan (WHO, 2012). 

 

1.4 Begreppsdefinition  

Centrala begrepp i litteraturstudien är sjuksköterskans kompetens samt våld i 

nära relationer. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) är 

sjuksköterska ett legitimerat yrke som ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt, bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i 

samband med gällande författningar, lagar och riktlinjer. Sjuksköterskans 

uppgift är också att tillgodose patientens basala och specifika 

omvårdnadsbehov så som fysiska, psykiska, sociala, kulturella, och andliga 

behov samt lindra lidande för patienterna. Sjuksköterskan ska ha förmåga att 

självständigt utföra eller medverka i undersökningar och behandlingar i sin 
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profession. Sjuksköterskan bör även kunna identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker och i samband med det bidra till förändrade livsstilsfaktorer. 

Sjuksköterskan bör samverka i team och ha ett holistiskt synsätt över 

patientens livssituation.  

 

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer är enligt SoS (2012) ofta en rad handlingar som kan 

vara allt mellan subtila handlingar som exempelvis kommentarer till grova 

brott av en närstående. Det kan handla om kombinationer av fysiskt, sexuellt 

och psykiskt våld, men även social utsatthet, som frihetskränkningar 

exempelvis att inte få delta i sociala aktiviteter.  

 

1.5 Omvårdnadsteori  
Virginia Hendersons omvårdnadsteori valdes som grund för denna 

systematiska litteraturstudie då den beskriver en nödvändig utgångspunkt för 

omvårdnad, vilken är att sjuksköterskan har förståelse för den enskilde 

patientens livsvärld (Henderson, 1969). Henderson menar att sjuksköterskan 

ska kunna se både de fysiska, sociala och emotionella behoven. Henderson 

menar även att sjuksköterskan fungerar som ett stöd för patienten i situationer 

där patienten inte själv räcker till. Denna uppgift skall enligt Henderson 

utföras på ett sådant sätt att individen kan återvinna sitt oberoende så fort som 

möjligt. Henderson menar att kropp och själ är sammanhängande och 

oskiljaktiga. Hälsa är en utmaning enligt Henderson, då det påverkas av en 

rad faktorer som kulturell bakgrund samt psykisk, fysisk och emotionell 

balans. Henderson menar också att god omvårdnad endast kan ges om det 

först skapas en god kontakt mellan sjuksköterskan och patienten så att 

sjuksköterskan kan få en uppfattning om patientens behov och situation. Som 

det tidigare nämnts menar WHO (2012) att våldsutsatta kvinnor drabbas av 

fysisk såväl som psykisk smärta. Utifrån detta anser författarna till 
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litteraturstudien att Hendersons omvårdnadsteori speglar omvårdnaden kring 

våldsutsatta kvinnor i nära relationer. 

 

 2. PROBLEMFORMULERING 
År 2011 anmäldes 12 471 fall av våld mot kvinnor i nära relationer (Brå, 

2012). Trots dessa höga siffror menar Brå att 80 % av alla utsatta kvinnor 

aldrig anmäler våldet. Många kvinnor kommer vara i behov av sjukvård 

vilket gör att de kommer i kontakt med sjuksköterskor i olika verksamheter. 

Författarna till litteraturstudien ser det stora mörkertalet som ett stort problem 

och sjukvården som en plats där många kvinnor har en möjlighet att fångas 

upp. Därför anser vi att det är av stor vikt att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter i att möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. 

 

 3. SYFTE  
Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter att 

möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

 

 4. METOD  
Studien är en systematisk litteraturstudie som enligt Axelsson (2008) baseras 

på data från primärkällor i publicerade vetenskapliga rapporter eller artiklar. 

Urval där inklusions- och exklusionskriterier, etiska överväganden, 

kvalitetsgranskning, dataanalys, och sökningsförfarande presenteras (Friberg, 

2006). 

 

4.1 Urval 

4.1.1 Inklusions- exklusionskriterier  
Inklusionskriterier är de kriterier som ska finnas med för urval av artiklarna 

och exklusionskriterier är vad som valdes bort i urvalet (Friberg, 2006). 

Inklusionskriterier författarna har valt är  
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� Artiklarna skulle vara peer-reviewed. 

� Studier som fokuserat på kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära 

relation. 

� Publiceringsår mellan 1995-2012.  

� Artiklar skulle vara skrivna på svenska och engelska. Valda 

exklusionskriterier 

� Litteraturöversikter. 

� Artiklar som fokuserar på barnmisshandel och sexuellt utnyttjande av 

barn samt artiklar som riktar sig mot andra perspektiv än 

sjuksköterskans. 

 

4.1.2 Sökningsförfarande  

Sökningar har genomförts i Cinahl, Medline, PsychInfo, Pubmed och Eric. 

Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) är en databas som 

innehåller tidskrifter inom omvårdnad, sjukgymnastik samt arbetsterapi. 

Cinahl innehåller mer än 2,6 miljoner artiklar som sträcker sig tillbaka till 

1982 (Forsberg & Wengström, 2008). Medline är en databas som innehåller 

tidskrifter inom biomedicin, omvårdnad samt odontologi. Artiklarna sträcker 

sig tillbaka till 1966 (Forsberg & Wengström, 2008). Sökorden som användes 

i den slutgiltiga sökningen var domestic violence, intimate partner violence, 

nurse-patient relations, encounter*, nursing knowledge, nurse attitudes, 

nurs* och experienc*. Sökschemat redovisas i 1. Sökorden användes och 

kombinerades utifrån de olika sökmotorernas rekommendationer. För att 

kombinera sökorden användes AND enligt booelsk söklogik som gör att 

sökmotorn kan kombinera de olika sökorden med varandra (Östlund, 2006). 

Svensk MESH (Medical Subject Headings) och har tagits till hjälp i 

sökningarna och är ett hjälpmedel som översätter svenska medicinska termer 

till engelska (Karolinska Institutet, 2012). Även Cinahl Headings har tagits 

till hjälp vid sökningar i Cinahl. Cinahl Headings visar synonymer eller andra 
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sökord till sökorden författarna använder sig av för att bli mer kompatibelt 

med artikelsökning i Cinahl (Karolinska Institutet, 2012). på En pilotsökning 

gjordes för att undersöka tillgången av material inom ämnet (Forsberg & 

Wengström, 2008). Efter att pilotsökning där flest potentiella artiklar hittades 

i Cinahl och Medline genomfördes den slutgiltiga sökningen. För att göra 

sökningarna mer strukturerade användes ett flödesschema som följdes genom 

hela sökningen. Enligt flödesschemat (Polit och Beck, 2008) började 

författarna sökningen med att identifiera sökord som passade till syftet. Efter 

det genomfördes först en databaserad och sedan en manuell sökning i nämnda 

databaser. Manuell sökning kan innebära att gå igenom redan funna artiklars 

referenslistor för att identifiera ytterligare studier som kan vara relevanta för 

litteraturstudiens resultat (Axelsson, 2008). När författarna funnit artiklar 

inom ämnet valdes relevanta artiklar ut, irrelevanta artiklar som inte 

motsvarade litteraturstudiens syfte sorterades bort och de som inte fanns i 

fulltext beställdes hem. Genom att sedan gå igenom de relevanta artiklarna 

och dess sökord samt referenslista framkom nya idéer och sökord som sedan 

användes i den manuella sökningen. Därefter lästes artiklarna av författarna 

individuellt och anteckningar skrevs ner. Artiklarna organiserades sedan 

under kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artikelsökningen genomfördes 

mellan 16 och 29 oktober 2012. Titlar som inte motsvarade litteraturstudiens 

syfte valdes bort. Vid alla sökningar som gav 500 eller färre sökträffar lästes 

titlarna igenom och artiklar vars titel passade till syftet lästes abstrakten 

igenom. Av de abstrakt som lästes valdes vissa bort vilka var reviews eller att 

de inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Av 32 lästa artiklar valdes 12 

artiklar ut för granskning.   

 

4.1.3 Etiska överväganden 
Litteraturstudien är genomförd utifrån de kriterier för etiska överväganden 

som Forsberg och Wengström (2008) tar upp. De beskriver etiska 
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överväganden som en central del i litteraturstudier då de menar att fusk och 

ohederlighet inte får förekomma inom forskning. I denna litteraturstudie har 

det också varit av vikt att inte förvränga eller utelämna något resultat. Vidare 

skriver Forsberg och Wengström att artiklarna som inkluderas i studien ska 

vara granskade av en etisk kommitté alternativt innehålla ett etiskt 

resonemang. Detta är någonting som uppmärksammats i litteraturstudien och 

samtliga utvalda artiklar hade ett etiskt resonemang. Etiska överväganden 

poängsattes också i använda granskningsmallar (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Att kunna utläsa i varje studie att etiska överväganden har 

gjorts samt att etiskt godkännande har erhållits till varje artikel var viktigt för 

författarna till litteraturstudien. Författarna har även utgått från hur 

artikelförfattarna gått till väga i metoden, hur data har samlats in och det 

frivilliga deltagandet (Forsberg & Wengström, 2008).   

 

4.1.4 Kvalitetsgranskning 

Efter att ha valt ut potentiella artiklar användes Ulrichsweb som är en 

sökmotor där detaljerad information om tidskrifter och vetenskapliga artiklar 

kan erhållas, för att kontrollera att artiklarna var vetenskapligt granskade 

(Umeå Universitetsbibliotek, 2012). Efter det genomfördes en individuell 

kvalitetsgranskning av de tolv artiklarna som kvarstod, utav författarna 

utifrån granskningsmallar för kvantitativa respektive kvalitativa studier 

(Willman, Stoltz och Bahtsevani,2011). De båda granskningsmallarna har 

modifierats för att bli relevanta för denna litteraturstudie. De frågor i 

granskningsmallen som riktade sig till studier med Grounded Theory uteslöts 

när inte den metoden användes. De öppna svarsalternativen uteslöts för att 

kunna ge ett mer rättvist och mätbart resultat. Mallarna redovisas i bilaga 2 

och 3. Varje fråga i granskningsmallarna hade två svarsalternativ, JA och 

NEJ. Varje JA motsvarade 1 poäng. För att möjliggöra en bedömning av 

utvalda artiklar räknades granskningsmallarnas resultat ut i procent då de två 
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olika mallarna inte bestod av lika antal frågor. Författarna jämförde 

kvalitetsgranskningarna, diskuterade dem och satte tillsammans en 

kvalitetsnivå. Detta för att få en så rättvis bedömning som möjligt. Beslut 

togs att bedöma ett resultat på <50% som låg kvalitet på studien, 50-75% som 

medel kvalitet och >75% som hög kvalitet. Av våra artiklar erhöll tre stycken 

låg kvalitet, tre stycken medelhög samt sex stycken hög kvalitet. Artiklar med 

låg kvalitet bort efter kvalitetsgranskningen. Tre av artiklarna valdes bort på 

grund av att de fick låg kvalitet enligt granskningsmallarna (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011). Nio återstod och användes i resultatet och redovisas i 

artikelmatrisen i bilaga 4. 

 

4.1.5 Dataanalys  
Dataanalysen är genomförd utifrån Axelsson (2008) och Friberg (2006). När 

framtagna artiklar skulle analyseras lästes de olika artiklarna igenom 

noggrant av författarna var för sig. Anteckningar gjordes under tiden 

artiklarna lästes igenom och en artikelmatris utformades för att sammanställa 

artiklarnas syfte, metod och resultat. De avsnitt i artiklarna som stämde 

överens med litteraturstudiens syfte översattes och skrevs ner på svenska. När 

alla artiklarna lästs igenom och diskuterats identifierades ämnen och faktorer 

som var överensstämmande och återkommande i de olika artiklarnas 

resultatredovisning. Utifrån dessa ämnen och faktorer skapades teman som 

användes som rubriker i litteraturstudiens resultat. När rubrikerna var satta 

lästes artiklarna återigen igenom för att läsa ut vilka data som passade till 

rubrikerna, och utifrån diskussioner mellan författarna framkom 

litteraturstudiens resultat där likheter och skillnader presenterades (Friberg, 

2006). Analysen resulterade i fem teman och 4 subteman. 
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 5. RESULTAT 
Resultatet presenteras i fem teman, känslomässiga svårigheter, att ställa 

frågan, sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan, vikten av 

vård, miljö och tid och brister i kunskap och utvecklingsstrategier.  

 

5.1 Känslomässiga svårigheter 
Att vårda våldsutsatta kvinnor kunde innebära en mängd olika känslor hos 

sjuksköterskorna så som frustration över att inte kunna påverka eller att inte 

kunna hjälpa de misshandlade kvinnorna så snabbt som sjuksköterskorna 

ville. Även frustration över att den utsatta kvinnan inte lämnade den 

misshandlande partnern så snabbt som sjuksköterskan önskade eller kanske 

inte lämnade alls var någonting som sjuksköterskorna betonade flertalet 

gånger (Dickson & Tutty, 1996; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; 

Natan & Rais, 2010; Robinson, 2010). Sjuksköterskorna hade svårt att 

acceptera när den våldsutsatta kvinnan valde att inte lämna sin förövare. 

Samtidigt kände de ambivalens då de ansåg sig ha ett ansvar gällande att ta 

hand om kvinnan. Trots att sjuksköterskorna blev överväldigade och 

påverkade av känslorna ansågs det som oprofessionellt att bli arg eller döma 

den våldsutsatta kvinnan (Brykczynski, 2011; Goldblatt, 2009; Henderson, 

2001). Känslor som ilska, frustration och hjälplöshet i möten med 

våldsutsatta kvinnor var någonting som sjuksköterskorna ofta upplevde men 

samtidigt betonades ett stort engagemang för de våldsutsatta kvinnornas vård 

(Häggblom & Möller, 2006; Henderson, 2001). Sjuksköterskorna lyfte 

betydelsen av kompetens och expertis vid vård av kvinnor som utsätts för 

våld i nära relationer. Trots att sjuksköterskorna upplevde sig inneha 

kompetens och expertis skapade dessa möten ändå frustration och stress hos 

sjuksköterskorna. Denna frustration och stress grundade sig bland annat i 

ilska angående läkare som inte engagerade sig samt att förövaren ofta gick fri 

utan anmälan. En annan orosfaktor var att sjuksköterskan ansåg att kvinnan 
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inte fick hjälp tillräckligt snabbt vid en akut situation. Oro över att den 

våldsutsatta kvinnans eventuella barn skulle råka illa ut fanns också samt 

ilska och hopplöshet i samband med att kvinnorna kom in med svåra och 

omfattande skador (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna beskrev 

också en vilja att fullfölja sin roll att hjälpa de utsatta kvinnorna, men att de 

ibland fann det svårt att inte låta personliga åsikter påverka vården av de 

våldsutsatta kvinnorna. Sjuksköterskorna ville vara stöttande och icke 

dömande, men kände sig oförmögna att förstå kvinnans erfarenheter 

(Henderson, 2001).  

 

5.1.1 Att kunna skilja mellan arbete och privatliv  
Att skilja på privatliv och arbete ansågs många gånger svårt enligt 

sjuksköterskorna. Att inte kunna släppa tankar på arbetet när de kom hem 

gjorde att de kände en frustration och hjälplöshet. Sjuksköterskorna beskrev 

en ambivalens då de dels ville hjälpa de våldsutsatta kvinnorna och samtidigt 

skydda sig själva och sin familj. Sjuksköterskorna beskrev att om möjligheten 

fanns skulle de stänga av sina känslor och bara fokusera på de fysiska 

skadorna. Flera sjuksköterskor hade svårt att släppa tankar som ofta kom upp 

efter att ha mött våldsutsatta kvinnor. Tankarna handlade om att våld i nära 

relationer kunde drabba vem som helst. Dessa tankar påverkade 

sjuksköterskorna genom att de började analysera sina egna förhållanden och 

söka bekräftelse från sina anhöriga för att försäkra sig om att de valt rätt 

partner (Goldblatt, 2009). Ett par sjuksköterskor hade själva blivit utsatta för 

våld och dessa sjuksköterskor hade ännu svårare att skilja på egna 

erfarenheter och de våldsutsatta kvinnorna de fick ta hand om. En del 

sjuksköterskor utvecklade strategier för att kunna hantera sina känslor och 

hålla isär dem från privatlivet. Strategierna varierade från spegling med 

kollega, chef eller partner till fysiska aktiviteter som exempelvis löpning 

(Webster, 2006).  
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5.2 Att ställa frågan  

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar gällande att ställa frågor angående 

våld i nära relationer. En del sjuksköterskor ansåg att frågor skulle ställas 

som rutin till kvinnor som ankom till en akutmottagning med någon form av 

skada på kroppen (Dickson & Tutty, 1996). Andra sjuksköterskor ansåg att 

det inte ingick i sjuksköterskans profession att väcka den frågan och att de 

därför inte rutinmässigt frågade om våld i nära relationer. Merparten av 

sjuksköterskorna menade dock att frågor angående våld i nära relationer 

skulle ställas om misstanke förekom (Robinson, 2010). Flertalet 

sjuksköterskor ifrågasatte också hur de skulle prioritera om det var så att 

kvinnan just då hade andra hälsoproblem som behövde tas om hand, och att 

dessa hälsoproblem skulle komma i skymundan om frågor angående våld i 

nära relation togs upp (Webster, 2006). Misstankar hos sjuksköterskan 

angående våld i nära relationer hos kunde väckas, inte enbart av synliga 

skador, utan även av vad som sågs som avvikande beteende eller uppförande 

av såväl kvinnan som dess anhöriga (Frost, 1998). Även vikten av att lyssna 

belystes. Här ingick i sjuksköterskans roll att vara uppmärksam på ickeverbal 

kommunikation och kontextuella ledtrådar samt att fråga mer än en gång 

angående våld i nära relationer (Brykczynski, 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde problematik gällande frågan angående våld i nära relationer, och 

framförallt hur frågan skulle ställas (Dickson & Tutty, 1996).  

 

5.2.1 Erfarenhetens betydelse för att ställa frågor  
En del sjuksköterskor uttryckte att de kände sig bekväma med att ställa 

frågan om våld i nära relationer förekom, medan andra inte alls kände sig lika 

bekväma. Det framgick att sjuksköterskans bekvämlighet i att ställa frågan 

angående våld i nära relationer ökade i takt med sjuksköterskans erfarenhet 

och utbildningsgrad. En del sjuksköterskor kände sig inte tillräckligt 

bekväma med att ställa frågan eftersom de kände sig osäkra på hur de skulle 
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hantera svaret, med tanke på sin korta arbetserfarenhet (Webster, 2006). Det 

framgick att de sjuksköterskor som hade identifierat flest misshandlade 

kvinnor antingen var äldre, hade lång arbetserfarenhet, hade personlig 

erfarenhet av våld eller var de som fått någon form av utbildning inom ämnet 

(Dickson & Tutty, 1996).  

 

5.2.2 Anledning att inte ställa frågor  
Även om många sjuksköterskor menade att de skulle ställa frågan om 

våldsförekomst i nära relationer fanns det ändå sjuksköterskor som valde att 

inte ta upp frågan. Framförallt sjuksköterskor som hade anställning på 

sjukhus beskrev sig själva som att i vissa situationer ignorera våldets 

förekomst trots påvisad misstanke. Anledningar att sjuksköterskorna valde att 

inte ställa frågan kunde vara sjuksköterskans föreställning om kvinnans 

oförmåga att lämna och anmäla sin misshandlande partner samt kvinnas 

bristande motivation till att hjälpa sig själv (Henderson, 2001; Robinson, 

2010). Skillnader i att hantera frågan sågs även beroende på vilken avdelning 

sjuksköterskan arbetade på. De som arbetade på akutmottagning tog upp 

ämnet mer frekvent än de som jobbade på kvinnokliniker. Även de 

sjuksköterskor som hade anställning i kommunen som distriktssjuksköterskor 

var generellt mer villiga att ta upp ämnet (Henderson, 2001). 

Distriktssjuksköterskor tog upp ämnet mer frekvent men även de beskrev 

omständigheter då de valde att inte ställa frågan. Sådana omständigheter 

grundade sig på sjuksköterskornas föreställning om var våld i nära relationer 

kunde förekomma. De ansåg att det var ovanligare i högre socioekonomiska 

grupper än i exempelvis familjer med asiatiskt eller indiskt ursprung där 

föreställningen fanns att en annan kultur förekom. Det kunde också handla 

om föreställningar om att de misshandlade kvinnorna inte skulle fullfölja 

sjuksköterskans rekommendationer eller att kvinnorna inte skulle säga 

sanningen om sjuksköterskan frågade om hon blivit utsatt för våld i en nära 
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relation. En annan föreställning som kom upp och som skulle kunna påverka 

sjuksköterskan att inte ställa frågan var att våld i nära relationer för vissa 

sjuksköterskor inte var ett hälsoproblem utan ett socialt problem. Många 

sjuksköterskor ansåg också att det var upp till kvinnan själv att ta upp ämnet. 

Sjuksköterskorna uttryckte också en ökad bekvämlighet om kvinnan själv var 

öppen med ämnet (Henderson, 2001; Robinson, 2010).  

 

5.2.3 Oro över konsekvenser av frågan  
Sjuksköterskorna uttryckte en oro över vad som skulle kunna hända om 

frågan angående våld i nära relationer lyftes upp. En del sjuksköterskor var 

rädda för att själva komma till skada och andra var rädda för att skada 

relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan. Sjuksköterskan kände rädsla 

över att de våldsutsatta kvinnorna inte skulle komma tillbaka om frågan lyftes 

på fel sätt eller att de kunde äventyra kvinnans och barnens säkerhet om de 

lyfte frågan om våld i nära relationer (Dickson & Tutty, 1996; Frost, 1998). 

 

5.3 Sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan  
Sjuksköterskor hade olika uppfattning om vad som var deras roll i mötet av 

våldsutsatta kvinnor. De flesta ansåg att deras roll var att hjälpa kvinnorna, 

inte enbart under den tid de möttes på sjukhuset utan under hela processen 

(Häggblom & Möller, 2006; Henderson, 2001). De förklarade också 

sjuksköterskans roll som att arbeta tillsammans med den våldsutsatta kvinnan 

och inte åt henne. Sjuksköterskorna valde att spegla kvinnans problem istället 

för att endast ge kvinnan råd och de menade att den misshandlade kvinnan 

inte kunde tvingas att göra som sjuksköterskan sade, utan att det var viktigt 

att som sjuksköterska stötta henne den vägen hon valde att gå (Dickson & 

Tutty, 1996; Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna lyfte vikten av att 

inse att processen kan ta lång tid, att de våldsutsatta kvinnorna är i behov av 

uppföljning samt att sjuksköterskorna måste ha ett holistiskt synsätt. 
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Uppföljningen kunde handla om möjligheter att ringa tillbaka till 

sjuksköterskan, men också att sjuksköterskan var skyldig att hjälpa kvinnan 

varje gång hon kom in efter att ha utsatts för våld även om kvinnan inte 

fullföljt sjuksköterskans tidigare rekommendationer (Häggblom & Möller, 

2006). Medvetenheten om att vården för kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer kan vara livsavgörande är av stor vikt menade sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskrev sig även ha en viktig roll gällande att delta i ett 

system med polis, sociala myndigheter samt ha kontakt med skyddade 

boenden. I detta system ansåg sig sjuksköterskorna ha ett ansvar gällande att 

ha kännedom om vilka resurser som finns att tillgå, vara mottaglig och en 

förebild samt att inte döma kvinnan. Trots att sjuksköterskorna kände sig 

stöttade i nätverket beskrev de problematik vad gällde mindre samhällen, 

avsaknad formell rutin samt avsaknad kompetens hos kollegor (Brykczynski, 

2011; Häggblom & Möller, 2006).  

 

5.4 Vikten av vårdmiljö och tid 
Att skapa en enskild miljö där den våldsutsatta kvinnan kunde tala öppet om 

sin situation utan att bli dömd var en viktig faktor för att kunna hjälpa de 

våldsutsatta kvinnorna. Sjuksköterskorna tog även upp erfarenheter av att de 

kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer redan kände sig 

förödmjukade när de kommer till sjukhuset och att det därför var viktigt att 

inte döma kvinnorna ytterligare. Sjuksköterskorna talade också om 

svårigheter med att avsätta tid för att kunna bemöta de våldsutsatta kvinnorna 

och de önskade resurser att kunna ta sig den tiden (Brykczynski, 2011; 

Dickson & Tutty, 1996; Henderson, 2001; Häggblom & Möller, 2006).  

 

5.5 Brister i kunskap och utvecklingsstrategier 
Utbildning inom området våld i nära relationer hade stor betydelse för hur 

sjuksköterskorna svarade an till de våldsutsatta kvinnorna och 



 
 
 

 

  16 

sjuksköterskorna betonade själva därför betydelsen av utbildning (Henderson, 

2001). De sjuksköterskor som saknade utbildning inom vård av kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer uttryckte en vilja att ingripa och hjälpa 

kvinnorna om de bara hade mer kunskaper angående hur de skulle agera 

(Henderson, 2001). Det var de sjuksköterskor som hade mer kunskap eller 

utbildning inom området som ingrep med större sannolikhet och de kände sig 

också säkrare i situationen jämfört med sjuksköterskor som saknade 

utbildning inom området (Henderson, 2001; Häggblom och Möller, 2006). 

Dock menade flera sjuksköterskor att utbildning och erfarenhet inte var allt, 

utan sjuksköterskan måste först komma över sina egna rädslor. En del 

sjuksköterskor ifrågasatte sin egen kompetens då den våldsutsatta kvinnan 

inte följde deras råd (Dickson & Tutty, 1996). Trots att majoriteten av 

sjuksköterskorna faktiskt kände sig säkra när det gällde vården av 

våldsutsatta kvinnor uttryckte de ändå behov av fortsatt utbildning och 

träning där deltagande i små studiegrupper togs upp som ett alternativ. 

Sjuksköterskorna uttryckte också ett specifikt intresse av att lyssna till andra 

erfarna sjuksköterskor om hur de gör för att ta upp ämnet våld i nära 

relationer. Även mer information om indikationer för kvinnomisshandel samt 

kommunens utbud, tjänster och verksamheter betonades som nödvändigt. 

Sjuksköterskorna ansåg också att en för liten del av grundutbildningen 

fokuserades på de psykiska och emotionella skadorna som kvinnorna drabbas 

av och att de istället fått lära sig mer om de fysiska skadorna (Dickson & 

Tutty, 1996). Trots stort fokus på utbildning var erfarenhet ändå den 

viktigaste delen för att känna sig trygg i att vårda kvinnor som utsatts för våld 

i nära relationer (Häggblom & Möller, 2006; Webster, 2006). 

 

6. RESULTATDISKUSSION 
I resultatdiskussionen tas anmärkningsvärda aspekter upp som framgått 

resultatet.  
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6.1 Känslomässiga svårigheter 

Trots att sjuksköterskorna hade kompetens och expertis i att ta hand om 

våldsutsatta kvinnor skapade dessa möten ändå frustration och stress hos 

dem. Sjuksköterskorna hade svårt att acceptera när den våldsutsatta kvinnan 

valde att inte lämna sin förövare men samtidigt kände de ambivalens då de 

ansåg sig ha ett ansvar att ta hand om kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006). 

Enligt Hendersons omvårdnadsteori ska sjuksköterskan hjälpa patienten 

utföra åtgärder tills dess att patienten själv klarar av dessa och att så snart 

som möjligt återvinna sitt eget oberoende (Henderson, 1969). Författarna till 

litteraturstudien anser att våldsutsatta kvinnor går igenom en stor förändring i 

sitt liv om de ska klara av att gå ur en relation som är präglad av våld. 

Sjuksköterskan bör hjälpa kvinnan i olika steg mot förändring om kvinnan 

inte klarar detta själv. Wright, Watson och Bell (2010) menar att 

sjuksköterskans föreställningar om förändring påverkas av våra dagliga 

erfarenheter. Författarna till litteraturstudien menar att sjuksköterskornas 

frustration grundar sig i föreställningar om vad sjuksköterskorna själva hade 

gjort i kvinnornas situation. Sjuksköterskorna kanske då vill hjälpa kvinnorna 

på samma sätt som de själva föreställer sig bli hjälpta, och när kvinnorna 

väljer att inte lämna sin misshandlare direkt eller på det vis som 

sjuksköterskorna tänkt uppstår en frustration hos sjuksköterskorna. 

 

6.1.1 Att kunna skilja mellan arbete och privatliv 

En del sjuksköterskor utvecklade strategier för att kunna hantera sina känslor 

och hålla isär dem från privatlivet. Strategierna varierade från spegling med 

kollega, chef eller partner till fysiska aktiviteter som exempelvis löpning 

(Webster, 2006). Enligt Henderson (1969) hör kropp och själ samman. Detta 

gäller således sjuksköterskan också. Henderson menar också att god hälsa 

grundar sig i så väl psykisk, fysisk som emotionell balans. Författarna till 

litteraturstudien anser i likhet med Websters studie (2006) att sjuksköterskor 
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kan lära sig hantera känslorna med hjälp av spegling tillsammans med 

exempelvis en kollega. Även Lepp (2009) menar att reflektion ingår i 

lärprocessen och på så sätt kan sjuksköterskor utvecklas i sin profession och 

därmed inte låta känslorna påverka privatlivet.   

 

6.2 Att ställa frågan 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattning angående när frågor om våld i nära 

relationer skulle ställas till en kvinna. Merparten av sjuksköterskorna menade 

att de ställde frågan då misstanke förekom (Robinson, 2010). Misstankar 

angående våld i nära relationer kunde väckas hos sjuksköterskan, inte enbart 

av synliga skador, utan även av vad som sågs som avvikande beteende eller 

uppförande (Frost, 1998). Dock ansåg en del sjuksköterskor att det inte ingick 

i professionen att ställa frågor om våld i nära relationer (Henderson, 2001; 

Robinson, 2010). Henderson (1969) menar att sjuksköterskan fungerar som 

ett stöd för patienten i situationen där patienten inte själv räcker till. Ett 

sådant tillfälle skulle enligt författarna vara då kvinnan inte själv vågar väcka 

ämnet, och att sjuksköterskan hjälper kvinnan med detta. Författarna 

samtycker i enlighet med studien av Nicolaides, Curry och Gerrity (2005) där 

majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att det ingick i professionen att ställa 

frågor om våld i nära relationer. Dock är det oroväckande att endast ett fåtal i 

samma studie levde upp till det i praktiken. Framförallt eftersom det i 

socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (2005) beskrivs att 

sjuksköterskor ska kunna observera, prioritera och vid behov åtgärda fysiska 

och psykiska förändringar för patienten. Författarna kan från 

litteraturstudiens resultat utläsa att en viktig del i att upptäcka kvinnor som 

blivit utsatta för våld är att ha en misstanke angående våld. Författarna anser 

samtidigt utifrån Dahlberg och Segesten (2010) att varje människa och 

sjuksköterska är unik och att det därför är vid olika tecken som 

sjuksköterskor blir misstänksamma angående våld. Detta kan enligt 
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författarna i enighet med studiens resultat bero på hur lång erfarenhet 

sjuksköterskan har.  

 

6.2.1 Erfarenhetens betydelse för att ställa frågor 
Sjuksköterskorna som hade identifierat flest våldsutsatta kvinnor hade 

antingen personlig erfarenhet av våld, var äldre, hade lång arbetserfarenhet 

eller fått någon form av utbildning inom ämnet. Bekvämligheten i att ställa 

frågan angående våld i nära relationer ökade också i takt med sjuksköterskans 

erfarenhet och utbildningsgrad (Dickson & Tutty, 1996; Webster, 2006). 

Enligt Henderson (1969) kan god omvårdnad endast ges om det först skapas 

god kontakt mellan sjuksköterskan och patienten så att sjuksköterskan kan få 

en uppfattning om patientens behov och situation. I likhet med Dahlberg och 

Segesten (2010) menar författarna att förutsättningar för att skapa god 

kontakt med kvinnan nås först då sjuksköterskan kan förstå en del av 

kvinnans livsvärld och genom den förståelsen kan närma sig kvinnan. 

Dahlberg och Segesten (2010) menar också att sjuksköterskan genom 

kunskap och erfarenhet kan lära sig att livsvärldar är olika och högst 

personliga för var och en.  

 

6.2.2 Anledning att inte ställa frågor  
Sjuksköterskorna angav flera olika anledningar att inte ställa frågor angående 

våld i nära relationer. Utöver att inte ha personlig erfarenhet av våld, 

tillräcklig yrkeserfarenhet eller utbildning inom ämnet var en av 

anledningarna sjuksköterskans egna föreställningar. Dessa sjuksköterskor 

präglades av föreställningen att kvinnan aldrig skulle lämna sin förövare trots 

hjälp (Henderson, 2001; Robinson, 2010). Att sjuksköterskan präglas av 

föreställningar som även påvisas i studien av Plichta (2007) där det framkom 

att sjuksköterskorna valde att i större utsträckning ställa frågor om våld i nära 

relationer till de kvinnor som var yngre, kvinnor med afrikanskt-amerikanskt 
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ursprung, personer med låg inkomst och kvinnor som saknade eller hade 

lägre utbildning. Tidigare beskrevs att reflektion kan utveckla sjuksköterskan 

och på liknande sätt menar författarna till litteraturstudien att sjuksköterskan 

kan reflektera över sina egna föreställningar. Enligt Wright et al. (2010) kan 

sjuksköterskan ställa frågor till sig själv som exempelvis varför 

sjuksköterskan tror på ett visst sätt och därigenom bli medveten om sina egna 

föreställningar. I en studie där 36,5 % av sjuksköterskorna angav att de inte 

rutinmässigt frågade angående våld, menade 60 % av dessa sjuksköterskor att 

de efter medverkan i studien skulle börja ställa frågan rutinmässigt (Natan & 

Rais, 2010). Författarna menar utifrån detta att det skulle kunna handla om att 

sjuksköterskorna under studien fick en större medvetenhet och därmed 

reflekterade över sina egna föreställningar.  

 

6.3 Sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan  

För sjuksköterskan var det viktigt att ha den hjälpande rollen för den 

våldsutsatta kvinnan. Att jobba med henne och inte för henne ansågs vara 

viktigt för att inte vara den som sa åt kvinnan vad hon skulle göra (Dickson & 

Tutty, 1996; Häggblom & Möller, 2006). Enligt Henderson (1969) ska 

sjuksköterskan fungera som patientens förlängda arm och utföra de uppgifter 

som patienten inte klarar av just då. Den hjälpande arm som sjuksköterskan 

blir är att vara den som tar kontakt med polis, sociala myndigheter och 

skyddade boenden då kvinnan inte själv klarar det vid tillfället. Även 

Socialstyrelsen (2005) menar i sjuksköterskans kompetensbeskrivning att 

sjuksköterskan bör samverka i team för att bidra till en helhetssyn över 

kvinnans situation, samt att föra kvinnans talan.  

 

6.4 Vikten av vårdmiljö och tid  
Att känna tidsbrist vid mötet med de våldsutsatta kvinnorna var vanligt för 

sjuksköterskorna (Brykczynski, 2011; Dickson & Tutty, 1996; Henderson, 
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2001; Häggblom & Möller, 2006). Förutom tiden ansåg sjuksköterskan att 

själva miljön var viktig för att kvinnan ska kunna tala öppet om sin situation, 

att kunna sitta enskilt och tala samt ha ett öppet förhållningssätt och inte 

döma den våldsutsatta kvinnan eftersom hon redan kunde känna sig 

förödmjukad (Brykczynski, 2011; Dickson & Tutty, 1996; Henderson, 2001; 

Häggblom & Möller, 2006). Att ha tidsbrist kan enligt författarna i likhet 

med Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) leda till sämre 

bemötande och sämre miljö för kvinnan att anförtro sig i. Detta stöds även av 

studien Dowd, Kennedy, Knapp och Stallbaumer-Rouyer (2002) där flera 

sjuksköterskor visste att våld förekom men kände att tidsbristen gjorde att de 

inte kunde hjälpa kvinnorna. Resultatet från litteraturstudien visade att flera 

sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ställa frågan mer än en gång. 

Kanske kan tidsbrist också påverka att frågan inte ställs fler gånger. Även 

Henderson (1969) menar att miljön är alla yttre faktorer som påverkar livet 

och dess utveckling, vilket kan tolkas som att miljön är en viktig del för 

kvinnan vid förändringar i livet. Förändringar kan enligt författarna uppstå 

hos kvinnan när frågan angående våld i nära relationer öppnas. Dahlberg och 

Segesten (2010) menar att det inte alltid är möjligt att ha ett öppet 

förhållningssätt vad gäller bemötande och att inte döma kvinnan, då 

sjuksköterskan alltid bär med sig egna föreställningar i mötet med varje 

individ. All kunskap som sjuksköterskan har med sig är viktig för varje 

vårdande situation men den ska kritiskt granskas och övervägas inför varje 

individuellt möte (Dahlberg och Segesten, 2010).  

 

6.5 Brister i kunskap och utvecklingsstrategier  
Utbildning och erfarenhet var en avgörande roll för att sjuksköterskorna 

skulle ingripa och hur de skulle göra det (Dickson & Tutty, 1996; Webster, 

2006). De sjuksköterskor som hade fått utbildning om våld i nära relationer 

kände ändå att det var nödvändigt att få mer utbildning inom ämnet. Även 
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tidigare forskning visar att utbildning inom området våld i nära relationer 

ledde till att fler våldsoffer identifierades (Schoening, Greenwood, 

McNichols, Heermann & Agrawal, 2003).  Sjuksköterskan är skyldig enligt 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor att hålla sig 

uppdaterad med omvårdnadsforskning under yrkeslivet (Socialstyrelsen, 

2005). Författarna till litteraturstudien ser det som nödvändigt att 

sjuksköterskan hela tiden utvecklas i sin profession då många av 

sjuksköterskorna kände sig otrygga i mötet med våldsutsatta kvinnor.  

  

 7. METODDISKUSSION  
I metoddiskussionen presenteras diskussion angående den systematiska 

litteraturstudiens metodik. 

  

7.1Urval 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier  
Till en början valdes årtalen 2000-2012 då författarna sökte efter den mest 

aktuella forskningen. Dock breddades sökningen till 1995-2012 eftersom 

urvalet blev för lite. Att utöka årtalen gjorde att urvalet blev större och enligt 

författarna mer relevant än tidigare sökning. Artiklar söktes med 

inklusionskriteriet Peer Reviewed för att endast få med de artiklar som var 

vetenskapliga vilket enligt författarna anses öka kvaliteten. Artiklar på endast 

svenska och engelska har använts i litteraturstudien, därmed kan relevanta 

artiklar ha fallit bort. Dock kan översättning av artiklar på andra språk än 

engelska leda till felkällor i resultatet vilket skulle påverkat studiens 

trovärdighet. Artiklar som innehöll våld mot barn och sexuella övergrepp mot 

barn valdes bort, även titlar som belyste andra perspektiv än sjuksköterskans 

perspektiv som exempelvis, kvinnans, mannens eller anhörigas perspektiv 

exkluderades. Kanske sorterades en del artiklar bort här som hade kunnat 
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passa in på syftet till litteraturstudien, där även sjuksköterskans erfarenheter 

påvisades. 

 

7.1.2 Sökningsförfarande  
Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och Medline. Till en 

början gjordes också pilotsökningar i databaserna PsychInfo, Pubmed och 

Eric vilket inte gav de resultaten som författarna önskade finna. Dock hade 

författarna inledningsvis ett perspektiv mer inriktat mot betydelsen av 

utbildning för sjuksköterskor inom ämnet våld i nära relationer. När syftet 

ändrades fann författarna den typ av artiklar som besvarade syftet i 

databaserna Cinahl och Medline varav ingen ytterligare sökning i de andra 

databaserna gjordes. Detta kan ha gjort att författarna gått miste om studier 

inom ämnet och ytterligare sökningar borde gjorts. Dock gjordes en manuell 

sökning utifrån funna artiklars referenslista och andra verk av 

artikelförfattarna, detta för att undersöka om ett bredare resultat kunde nås. 

Till en början användes endast rekommenderade sökord för de olika 

databaserna, men då författarna till ansåg att för få sökträffar erhållits valde 

författarna att använda frisökningar. Detta gav fler träffar som stämde in på 

litteraturstudiens syfte. Att alla titlar vid ett sökresultat på 500 träffar eller 

mindre lästes igenom kan ha bidragit till ett mer trovärdigt resultat för 

litteraturstudien enligt författarna. 

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning  
Det sågs svårigheter att kvalitetsgranska artiklar som innehöll både 

kvantitativa och kvalitativa ansatser. Diskussion fördes hur författarna skulle 

granska artiklarna och kom överens om att göra en granskning på den delen 

av studien som var övervägande. Dock borde kanske både en kvalitativ och 

kvantitativ granskning utförts på dessa artiklar för att ge en mer rättvis bild av 

kvaliteten. Författarna ansåg ändå att den del som granskades var så pass 
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övervägande och erhöll så bra kvalitet att detta inte var nödvändigt eller 

skulle ändra författarnas syn på resultatet. Att författarna granskat artiklarna 

individuellt kan ses som en styrka som ökar trovärdigheten i litteraturstudien. 

 

7.1.4 Dataanalys  
Eftersom artiklarna i dataanalysen lästes av författarna var för sig till en 

början kunde subjektiviteten minskas angående hur artikeln tolkades. Det 

som författarna inte var överens om diskuterades och ett gemensamt resultat 

framkom. Att föreställningar kan påverka hur ett resultat tolkas bör det finnas 

medvetenhet om och kanske är det svår att helt åsidosätta sina föreställningar, 

dock har författarna fört en diskussion och gjort enskild analys som sedan 

kombinerats. Genom detta har föreställningar kommit upp till ytan som 

författarna gjorts medvetna om och detta har minskat subjektiviteten. 

Samtidigt är författarna medvetna om att andra kan tolka resultatet på ett 

annat sätt och på så sätt inte komma fram till samma resultat. Varje enskild 

artikel som valts ut till litteraturstudien beskriver inte sitt resultat som 

överförbart. Dock har författarna till litteraturstudien funnit liknande resultat i 

flertalet studier som är gjorda i olika kontexter vilket styrker denna 

litteraturstudies trovärdighet.  

  

 8. SLUTSATS  
Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor känner svårigheter i att 

ställa frågan angående våld i nära relationer, hur de ska hantera sina egna 

känslor samt en oro över hur de ska hantera svaret. Författarna anser i 

enlighet med litteraturstudiens resultat att utbildning inom området våld i 

nära relationer är en central och nödvändig faktor som i dagsläget inte är 

tillräcklig. Detta stöds även av tidigare forskning inom området i 

omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Studien visade att utbildning av 

sjuksköterskor inom området våld i nära relationer ledde till att fler våldsoffer 
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identifierades (Schoening, Greenwood, McNichols, Heermann & Agrawal, 

2003). Vi menar att utbildning inom området våld i nära relationer kan leda 

till att fler kvinnor anmäler misshandel, och att mörkertalet minskar. Om 

också vården av våldsutsatta kvinnor utvecklas efter regeringens (2012) 

handlingsplan och sker enligt WHO:s (2012) riktlinjer, att vård ska ske utan 

diskriminering kan ett förtroende skapas mellan sjuksköterska och den 

våldsutsatta kvinnan. Litteraturstudiens resultat tyder på att förtroende kan 

leda till att kvinnan vågar öppna sig och berätta om sin situation för 

sjuksköterskan, vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskan kan stötta 

kvinnan i processen vilket kanske kan leda till en anmälan, och på sikt 

minska mörkertalet. Även om utbildning och riktlinjer verkar vara en stor 

källa till att mörkertalet minskar är också erfarenhet och bekvämlighet inom 

ämnet en stor del. Vidare forskning inom ämnet bör göras, förslagsvis med 

fokus på erfarna sjuksköterskors upplevelser och strategier vid mötet med 

våldsutsatta kvinnor, detta då många sjuksköterskor uttryckt en önskan om att 

ta del och lära av andra sjuksköterskors erfarenheter. 
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CINAHL TRÄFFAR LÄSTA 
TITLAR 

LÄSTA 
ABSTRAKT 

LÄSTA 
ARTIKLAR 

UTVALDA 
ARTIKLAR 

NUMMER I 
MATRISEN EXKLUSIONER/INKL 

Encounter* 14110 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 

Nurse-patient relations 13947 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 

Experienc* 134750 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 

Nurs* 424223 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 

Intimate partner violence 3884 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 

Domestic violence (explode) 16924 0 0 0 0 
 

Peer Reviewed 
Nurs* AND experience* AND 
domestic violence (explode) 256 256 16 4 2 1, 2, 4, 6 

Peer Reviewed, 1995-
2012, female 

Nurs* AND Domestic violence AND 
encounter* 34 34 20 6 2 4, 5, 6 

Peer Reviewed, 1995-
2012, female 

Experienc* AND Domestic violence 
AND nurse-patient relations 22 22 15 4 1 1,9 

Peer Reviewed, 1995-
2012, female 

Nurse attitudes AND domestic 
violence 71 71 18 6 1 8 

Peer Reviewed, 1995-
2012, female 

Domestic violence (explode) AND 
Encounter* AND Experienc* 46 46 14 2 1 4, 6 

Peer Reviewed, 1995-
2012, female 



 
 
 

 

MEDLINE TRÄFFAR LÄSTA 
TITLAR 

LÄSTA 
ABSTRAKT 

LÄSTA 
ARTIKLAR 

UTVALDA 
ARTIKLAR 

NUMMER I 
MATRISEN EXKLUSIONER/INKL 

Intimate partner violence 2366 0 0 0 0 
  

Domestic violence (explode) 32269 0 0 0 0 
  

Encounter* 111202 0 0 0 0 
  

Nurse-patient relations 28873 0 0 0 0 
  

Experienc* 629995 0 0 0 0 
  

Nurs* 583160 0 0 0 0 
  Nurs* AND Domestic violence (explode) 

AND encounter* 46 46 9 4 1 6 1995-2012, female 
Experienc* AND Domestic violence 
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Nurs* AND experience* AND domestic 
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Bilaga 2. Granskningsmall kvalitativ metod 

 
 

Exempel på kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
 
 
 
  Finns ett tydligt syfte?      Ja 

1p 
Nej 
0p 

Är kontexten presenterad? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Finns etiskt resonemang? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är urvalet relevant? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är urvalet strategiskt? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är metoden för urvalsförfarandet tydligt beskrivet? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är metoden för datainsamling tydligt beskriven? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är metoden för analys tydligt beskriven? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är resultatet logiskt, begripligt? Ja 
1p 

Nej 
0p 

(Råder datamättnad?) Ja 
1p 

Nej 
0p 

(Råder analysmättnad?) Ja 
1p 

Nej 
0p 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk 
referensram? 

Ja 
1p 

Nej 
0p 

(Genereras teori?) Ja 
1p 

Nej 
0p 

 

Resultat: ____%                      <50% =låg, 50-75% = medel, >75%= hög 
* De frågor som presenteras i parentes används endast då artiklarna har 
Grounded Theory som metod. Modifierad efter Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2011). 



 
 
 

 

Bilaga 3. Granskningsmall kvantitativ metod 

 
 

Exempel på kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 
 
 

Forskningsmetod RCT 
1p 

CCT 
0p 

Är urvalsförfarandet beskrivet? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Finns representativt urval? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Finns likvärdiga grupper vid start? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är de analyserade i den grupp de randomiserades till? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Förekommer blindning av patient? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Förekommer blindning av vårdare? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Förekommer blindning av forskare? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är bortfallsanalysen beskriven? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är bortfallsstorleken beskriven? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Används adekvat statistisk metod? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Finns etiskt resonemang? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är instrumenten valida? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är instrumenten reliabla? Ja 
1p 

Nej 
0p 

Är resultatet generaliserbart? Ja 
1p 

Nej 
0p 

 
 
 
Resultat: ____%                      <50% =låg, 50-75% = medel, >75%= hög 
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practice nurses) 
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En kvalitativ studie med tolkande 
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urval av APN:s som hade erfarenhet 
av kvinnor som utsatts för IPV. 
Deltagarna fick välja dess egna 
berättelser. 

Resultatet innehåller tolkningar av kliniska 
historier för att upptäcka kunskap som är 
inbäddad i praktiken. Olika sätt att hjälpa 
kvinnor och barn identifieras och beskrivs 
också i resultatet. Faktorer så som att fråga 
flera gånger, fira framgång samt 
mottaglighet är ämnen som tas upp som 
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2. Dickson, F., & 
Tutty, L. M. 
(1996). 
Canada 

Public Health 
Nursing. The role 
of public health 
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responding to 
abused women.  

Undersöka hur 
sjuksköterskor i 
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och kvantitativ data. Frågeformulär 
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genom korrelationer och t-test.  
Kvantitativa innehållsinstrument 
användes men även en kvalitativ 
bedömning av kommentarsfälten.  

De tillfrågade sjuksköterskorna beskrev en 
vilja av att hjälpa de våldsutsatta 
kvinnorna. De som kände sig mer säkra i 
att bemöta och hjälpa dessa kvinnor var de 
sjuksköterskor som hade längst 
arbetserfarenhet, som hade personliga 
erfarenheter, de som var äldre samt de som 
deltagit i studiegrupper inom ämnet. De 
flesta ansåg ändå att de ville ha mer 
utbildning samt att höra hur andra 
sjuksköterskor har hanterat liknande 
situationer. 

71%= 
Medel 
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3. Frost, M. 
(1999). 
Storbritannien 

Journal of 
advanced 
nursing: Health 
visitors´ 
perceptions of 
domestic 
violence: the 
private nature of 
the problem.   

Undersöka 
sjuksköterskornas 
synvinkel 
angående våld i 
nära relationer.   

En studie som baseras på Kvalitativ 
och kvantitativ data med 
fenomenologisk ansats. Pilotstudie 
gjordes för att upptäcka svagheter 
med formuläret innan det skickades ut 
till 134 sjuksköterskor. Sedan valdes 
24 av dessa ut för intervjuer. 
Intervjuerna spelades in. 
Randomisering användes.  

Resultatet visar problematiken i att 
identifiera de utsatta kvinnorna och dess 
problem. En del av sjuksköterskorna ansåg 
att kvinnorna skulle ta upp problemet 
själva om de ville prata om det och att 
sjuksköterskorna skulle kunna förstöra 
relationen om de gick in på frågor som 
kvinnorna inte ville svara på eller ta upp. 

64%= 
Medel 

4. Goldblatt, H. 
(2009). Israel 

journal of 
advanced 
nursing: caring 
for abused 
women: impact 
on nurses´ 
professional and 
personal life 
experiences.  

Utforska hur 
sjuksköterskor 
påverkas i sitt 
yrke och privatliv 
av att hantera 
våldsutsatta 
kvinnor.    

En kvalitativ Fenomenologisk studie 
som gjordes i Israel. Djupintervjuer 
gjordes med 22 kvinnliga israeliska 
sjuksköterskor på olika sjukhus och 
vårdcentraler. Fokus låg på levda 
erfarenheter.  

Resultatet visar problematiken vikten av 
att kunna skilja mellan jobb och privatliv. 
Även att omhändertagande av våldsutsatta 
kvinnor skildrar många reaktioner så som 
frustration och hjälplöshet. Mötena med 
våldsutsatta kvinnor präglas av såväl 
empati, medkänsla, ilska och kritik. 

85%=Hög 
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5. Henderson, A. 
(2001). 
England och 
Canada 

Journal of 
interpersonal 
violence: Factors 
influencing 
nurses´responses 
to abused 
women: What 
they say they do 
and why they say 
they do it.  

Att ta reda på 
vilka faktorer 
som kan förbättra 
och förhindra 
sjuksköterskans 
förmåga att ta 
hand om 
våldsutsatt 
kvinnor.  

En kvalitativ studie var gjord i två 
stora städer. En i norra England och 
en i västra provinsen i Canada. 49 
sjuksköterskor i fyra grupper 
intervjuades först i en fokusgrupp och 
sedan individuellt. I varje land var 
sjuksköterskor rekryterade från både 
sjukhus och hälsocentraler. Data 
analyserades genom transkribering 
och kodning. Deltagarna blev 
inbjudna för att få se ett utdrag ur 
studien för att kunna ge feedback.  

Resultatet visar på skillnader och likheter 
angående upplevelserna av att vårda och 
screena för våldsutsatta kvinnor beroende 
på vart de jobbar. Även tillvägagångssättet 
vid omhändertagande och omvårdnad 
presenteras. Många sjuksköterskor tycker 
att det är upp till kvinnan själv att ta upp 
ämnet och de menar också att de känner 
sig säkrare om kvinnan själv är öppen om 
ämnet. De sjuksköterskor som i studien 
beskrev sig själv villiga att ingripa 
beskriver flera strategier som finns 
tillgängliga rutinmässigt för dessa 
omständigheter. 

85%=Hög 

6. Häggblom, A. 
M. E., & 
Möller, A. R. 
(2006). 
Finland  

Quality health 
research: On a 
life-saving 
mission: Nurses´ 
willingness to 
encounter with 
intimate partner 
abuse. 

Utforska 
sjuksköterskans 
erfarenheter om 
våldsutsatta 
kvinnor och deras 
roll som 
sjuksköterskor 
gentemot dessa 
kvinnor. 

En kvalitativ metod baserad på 
grounded theory. Data samlades in 
genom kvalitativa intervjuer och 
ändamålsenligt urval användes. 10 
kvinnliga sjuksköterskor i Finland, de 
tio sjuksköterskorna var utvalda av 
kollegor, ledare och eller av de 
våldsutsatta kvinnorna. Efter 
intervjuerna transkriberades banden. 
Efter åtta intervjuer kände författarna 
mättnad men gjorde då tre intervjuer 
till. 

Resultatet tar upp vikten av expertis, 
engagemang samt samarbetet med 
rättsväsendet och socialen. Den 
individuella reaktionen hos 
sjuksköterskorna så som frustration, stress 
och ansvar samt vikten av utbildning och 
erfarenhet inom ämnet våld i nära 
relationer påvisas som centrala delar. 
Även efterfrågan efter en formell rutin 
angående omhändertagandet av 
våldsutsatta kvinnor tas upp i studien. 

92%=Hög 
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7. Natan, B. N., 
& Rais, I. 
(2010).  Israel 

Journal of 
Trauma Nursing: 
Knowledge and 
attitudes of 
nurses regarding 
domestic 
violence and their 
effect on the 
identification of 
battered women.  

Undersöka 
effekten av 
sjuksköterskans 
kunskap, 
avdelningsrutiner 
och attityder 
gentemot 
identifierandet av 
den våldsutsatta 
kvinnan.  

En deskriptiv, kvantitativ studie. 120 
sjuksköterskor och kommun-
sjuksköterskor i israel fick 
formulären, som kontrollerats med 
pilotstudie och cronbach alfa, 100 av 
dem lämnades tillbaka komplett 
ifyllda.  

Resultatet visar att endast 1 % ansåg att 
det skulle vara kränkande att ställa frågan 
till kvinnan angående misshandel. 22.9% 
anser sig frustrerade över att de inte kan 
göra någonting åt våldet. 

56%= 
Medel 

8. Robinson, R. 
(2010). USA 

Journal of 
emergency 
nursing: Myths 
and stereotypes: 
how registered 
nurses screen for 
intimate partner 
violence.  

Identifiera hur 
sjuksköterskor på 
akutmottagningar 
screenar för våld 
i nära relationer. 

En fenomenologisk kvalitativ studie. 
13 sjuksköterskor på olika 
akutmottagningar i USA intervjuades 
angående screening, tillvägagångssätt 
och känslor angående mötet med 
kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer. Deskriptiv statistik 
användes för att identifiera 
karaktärerna av deltagarna. 8 kvinnor 
och 5 män deltog och datan var 
kodad.  

Resultatet visar betydelsen av myter, 
stereotyper och rädsla angående våld i 
nära relationer. Studien lyfter även 
uppförande och betydelsen av hur 
sjuksköterskorna anser att patienten och 
dess anhöriga bör agera och om det är 
någonting avvikande i dess beteende som 
kan tyda på våld i nära relationer. 

78%= Hög 
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9. Webster, F., 
Sangster 
Bouck, M., 
Wright, B. L., 
& Dietrick, P. 
(2006). 
Canada  

Canadian journal 
of nursing 
research: Nursing 
the social wound: 
public health 
nurses´experience
s of screening for 
woman abuse 

Utforska PHN:s 
(public health 
nurses) 
erfarenheter av 
att screena för 
och omhänderta 
kvinnor som är 
utsatta för 
misshandel.   

En kvalitativ studie där enskilda 
semistrukturerade djupintervjuer 
gjordes med 11 PHN:s. Snöbollsurval 
användes och det som söktes var 
PHN:s med så olika erfarenheter som 
möjligt. Mättnad nåddes efter 9 
intervjuer och där efter gjordes två till.  

Resultatet tar upp vikten av att ställa 
frågan angående när sjuksköterskan 
misstänker att en kvinna utsätts för våld. 
Andra centrala begrepp som 
sjuksköterskorna i studien tar upp är hur 
de kan hantera möten med dessa kvinnor 
samt svårigheterna kring att bära med sig 
av kvinnornas historier och göra någonting 
bra av dem även om det kanske kan ta lång 
tid. De talar också om vikten av erfarenhet 
som sjuksköterska inom ämnet. 

85%=Hög 
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