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Abstrakt 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett internationellt likväl som ett nationellt problem. 

Kvinnor som utsätts för våld i en nära relation upplever den omvårdnad och det 

bemötande de fått som bristande. En medvetenhet kring förekomsten av våld måste vara 

ständigt närvarande i yrken där mellanmänskliga möten förekommer. Om denna 

medvetenhet saknas i det mellanmänskliga mötet mellan sjuksköterska och patient kan 

heller inte sjuksköterskan ge adekvat omvårdnad. 

Syfte: Syftet är att belysa sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper av mötet med den 

våldutsatta kvinnan. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där artiklar har granskats, analyserats och 

kategoriserats enligt en manifest innehållsanalys.  

Resultat: Sjuksköterskans bemötande av den våldsutsatta kvinnan baserades till stor del 

på sjuksköterskans egen syn på våld i nära relationer. Sjuksköterskor hade bristande 

kunskap kring vad våld i nära relationer innebar och hur detta problem kunde bemötas. 

Det förekom olika föreställningar och fördomar kring våld i nära relationer. Beroende 

på om sjuksköterskan hade hindrande eller underlättande föreställningar planerades och 

genomfördes omvårdnaden olika. 

Slutsats: Sjuksköterskor har ett utbildningsbehov kring våld i nära relationer och vilka 

följder våldet kan medföra för den utsatta kvinnans hälsa. Utbildning behövs för att 

sjuksköterskan ska kunna ge adekvat omvårdnad till våldsutsatta kvinnor. 

 

Nyckelord 
Utbildning, våld i nära relationer, omvårdnad, sjuksköterska.  

 

Tack 
Författarna till detta examensarbete vill tacka Karin Weman för sina synpunkter och 

stöd. Författarna vill även tacka sina anhöriga för deras stora stöd, samt bostads- och 

matbidrag under utförandet av detta examensarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

iii 

1 Inledning ____________________________________________________________ 4 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 4 
2.1 En överblick över våld i nära relationer ________________________________ 4 

2.2 Begreppsdefinitioner ______________________________________________ 5 
2.3 Kvinnors upplevelse av våld i nära relationer ___________________________ 6 
2.4 Kvinnors upplevelse av bemötande inom sjukvården _____________________ 6 
2.5 Teoretisk referensram ______________________________________________ 7 

3 Problemformulering __________________________________________________ 8 

4 Syfte _______________________________________________________________ 8 

5 Metod ______________________________________________________________ 8 
5.1 Urval ___________________________________________________________ 9 
5.2 Sökningsförfarande ________________________________________________ 9 
5.3 Kvalitetsgranskning _______________________________________________ 9 
5.4 Vår förförståelse kring våld i nära relationer ___________________________ 10 
5.5 Analys _________________________________________________________ 10 

5.6 Etiska överväganden ______________________________________________ 11 

6 Resultat ____________________________________________________________ 11 
6.1 Sjuksköterskans kunskap kring våld i nära relationer ____________________ 12 
6.2 Den emotionella inverkan hos sjuksköterskan av mötet med den våldutsatta 

kvinnan. __________________________________________________________ 13 

6.3 Sjuksköterskans strategier vid mötet med den våldutsatta kvinnan __________ 15 

7 Resultatdiskussion ___________________________________________________ 17 
7.1 Då kunskaperna brister ____________________________________________ 18 

7.2 Sjuksköterskans upplevelse av negativ emotionell inverkan _______________ 19 
7.3 Hindrande strategier hos sjuksköterskan ______________________________ 20 

8 Metoddiskussion ____________________________________________________ 21 
8.1 Metod _________________________________________________________ 21 
8.2 Urval __________________________________________________________ 21 

8.3 Sökningsförfarande _______________________________________________ 22 
8.4 Kvalitetsgranskning ______________________________________________ 23 

8.5 Analys _________________________________________________________ 23 

9 Förslag till framtida forskning samt slutsats _____________________________ 24 

10 Referenslista _______________________________________________________ 26 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga 1. Artikelsökningar Cinahl ________________________________________ I 

Bilaga 2. Artikelsökningar PubMed ______________________________________ II 
Bilaga 3. Artikelsökningar PsycINFO ___________________________________ III 
Bilaga 4. Granskningsmall kvalitativa artiklar _____________________________ IV 
Bilaga 5. Granskningsmall kvantitativa artiklar ____________________________ VI 

Bilaga 6. Artikelmatris över valda artiklar __________________________________ I 
Bilaga 7. Exempel på analysprocess_____________________________________ IV 

 



  
 

4 
 

1 Inledning 
I detta examensarbete kommer våld i nära relationer att behandlas. Vi anser att detta är 

av vikt då många av de kvinnor som utsätts för våld i nära relationer uppsöker vården 

antingen som en direkt orsak av misshandeln eller indirekt till följd av sekundära 

symtom. Socialstyrelsen (2009) tydliggör att våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem. I 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för sjuksköterskor står det att 

sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ska kunna 

hantera situationer där våld, hot om våld eller skada föreligger. Vidare ska 

sjuksköterskan också ha kännedom om och värna om patientens möjlighet att komma i 

kontakt med rättsinsats (Socialstyrelsen, 2005). För att vi i vår profession som 

sjuksköterskor ska kunna följa denna kompetensbeskrivning krävs det att vi är 

medvetna om problemet som våld i nära relationer innebär. En okunskap hos 

sjuksköterskan kring våld i nära relationer kan skapa hälsokonsekvenser för både patient 

och sjuksköterska. Därför anser vi att det är av stor vikt att omvårdnadsproblematiken 

kring våld i nära relationer belyses ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

 

2 Bakgrund 

2.1 En överblick över våld i nära relationer 

I Förenta nationernas (FN) deklaration om mänskliga rättigheter står det i den tredje 

paragrafen att alla människor har rätt till liv, frihet och säkerhet (FN, 1948). FN gav 

1993 ut en ny deklaration som belyser kvinnors rättigheter i världen. Där beskrivs bland 

annat kvinnans rätt till jämlikhet, säkerhet, frihet, integritet och värdighet och att dessa 

rättigheter ska respekteras i alla länder. Deklarationen anser att våld mot kvinnor 

kränker de mänskliga rättigheterna och att det är mycket bekymmersamt att kvinnans 

rättigheter inte blir mer skyddade och främjade (FN, 1993). World Health Organisation 

(WHO) utgav 2010 en multi-country studie för att kartlägga fysiskt och sexuellt våld 

mot kvinnor. Studien visade att 13-61 procent av världens kvinnor har utsatts för fysiskt 

våld i nära relationer. Studien visade även att 6-59 procent har utsatts för sexuellt våld 

av någon i en nära relation. De varierande siffrorna uppkommer då våld är vanligare i 

vissa delar av världen och mindre vanlig i andra. I Sverige anmäldes 28 400 fall av 

kvinnomisshandel år 2012 enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Drygt en fjärdedel 

av dessa kvinnor utsattes för misshandel av någon i en nära relation (BRÅ, 2013). 

Grände, Lundberg och Eriksson (2009) anser att våld i nära relationer är ett stort 

samhällsproblem. De anser även att ett stort mörkertal dock föreligger och att det är 
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svårt att göra en bedömning över hur vanligt det är med våld mot kvinnor i nära 

relationer. 

 

2.2 Begreppsdefinitioner 

Våldsutsatta kvinnor 

Med våldsutsatta kvinnor menas kvinnor som utsätts för våld i en nära relation såsom av 

en manlig släkting eller make (Grände et al., 2010). 

Våld 

Begreppet våld kan innefatta fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld som resulterar i skada 

eller lidande samt hot om sådana handlingar (Grände et al., 2010).  

Intimate partner violence 

I detta examensarbete förekommer begreppet intimate partner violence vilket ofta 

förkortas IPV. Då det i svenska språket saknas en bra motsvarighet till intimate partner 

violence kommer den engelska förkortningen att användas. 

Kris 

Cullberg (2006) definierar ett kristillstånd som något som uppstår när hot mot trygghet, 

social identitet och fysisk existens föreligger. Enligt Cullberg består krisens förlopp av 

en chockfas, en reaktionsfas, en bearbetningsfas och en nyorienteringsfas. 

Sjuksköterskan kan stödja patienten genom dessa faser. Går inte den krisdrabbade 

igenom alla faser kan inte heller en konstruktiv bearbetning av krisen ske. Detta kan i 

sin tur leda till olika psykiska besvär, depression och alkoholism (Cullberg, 2006). 

Screening 

Med screening avses en systematisk undersökning av en population för att identifiera 

personer med eller i ett tillstånd som innebär en hög risk för ohälsa. Syftet med 

screening är att upptäcka hälsotillstånd som kan få allvarliga eller omfattande 

konsekvenser. För den enskilda individen kan dessa konsekvenser innebära för tidig 

död, svår skada eller funktionsnedsättning och för samhället ett stort utnyttjande av 

resurser. Målet med screening är att kunna åtgärda tillståndet tidigt och på så sätt 

minska konsekvenserna för individen och samhället (Socialstyrelsen, 2013). I detta 

examensarbete definieras screening som att undersöka om kvinnor utsätts för våld i sin 

relation. 
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2.3 Kvinnors upplevelse av våld i nära relationer 

Reisenhofer och Seibold (2012) diskuterar misshandlade kvinnors upplevelse av att leva 

i ett förhållande där våld är förekommande. De utsatta kvinnorna berättade att förövaren 

kontrollerade all kontakt med omvärlden. Eftersom kvinnan inte får göra vardagliga 

saker utan att kontrolleras så leder detta till svårigheter att leva ett normalt liv. Om 

kvinnorna någon gång var tvungen att söka sjukvård följde ofta förövaren med och 

styrde samtalet vilket gjorde att ett avslöjande av misshandel ofta inte var möjligt 

(Reisenhofer & Seibold, 2012). Loke, Wan och Hayter (2012) skriver att den 

misshandlade kvinnan ofta skäms över sin situation vilket kan leda till depression, lågt 

självförtroende och suicidförsök. Att leva i en våldsam relation kan också medföra 

andra konsekvenser hos den utsatta kvinnan såsom sömnproblem, humörsvängningar, 

aptitlöshet och förlorad livsglädje. Kvinnorna kan känna att de inte förtjänar respekt 

eller kärlek och att de inte är värda att ha en icke våldsam relation. Vidare skriver Loke 

et al. att kvinnor också kan uppleva att de måste hålla ihop familjen och att det ses som 

ett misslyckande att separera. Om kvinnorna skulle söka hjälp finns också en stor rädsla 

för att situationen blir mycket värre om de senare skulle vilja återvända till mannen som 

utför misshandeln (Loke et al., 2012). 

 

2.4 Kvinnors upplevelse av bemötande inom sjukvården 

Enligt Reisenhofer och Seibold (2012) upplever de misshandlade kvinnorna att de får 

adekvat vård för sina fysiska skador, men de saknar möjlighet att diskutera de psykiska 

skadorna som kan uppkomma. När kvinnan söker vård vill hon känna att hon 

respekteras och bemöts med empati istället för att bara ses som en ”misshandlad 

kvinna”. De misshandlade kvinnorna kan känna ambivalens inför mötet med sjukvården 

då de å ena sidan känner en skyldighet att hålla tyst om sin situation samtidigt som de 

känner att möjligheten att prata öppet om misshandel är betydelsefullt för dem. 

Kvinnorna vill möta förståelse, bekräftelse och stöd i situationen. De våldutsatta 

kvinnorna upplever att många som jobbar inom vården saknar adekvat kunskap i hur 

omvårdnaden bör se ut vilket kan medföra att de kvinnor som söker vård kan känna sig 

ännu mer generade, kränkta och sårbara. Olika attityder kring våld i nära relationer 

kunde leda till att kvinnan normaliserade och tog på sig ansvaret för det våldsamma 

förhållandet. Detta kunde även leda till att kvinnan distanserade sig från sjuksköterskan, 

därmed minskade också möjligheter till att motta stöd (Reisenhofer & Seibold, 2012). 

Enligt Loke et al. (2012) anser de misshandlade kvinnorna att sjukvården inte kan ge 
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adekvat stöd och omvårdnad då det finns en oförståelse inför det komplexa problemet 

som våld i nära relationer är. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

I detta examensarbete kommer Joyce Travelbees omvårdnadsteori användas som 

teoretisk referensram. Travelbees omvårdnadsteori valdes då fokuset ligger på att skapa 

en relation till patienten för att därigenom kunna stödja patienten till bättre hälsa. Detta 

fokus anser vi är relevant i mötet med den våldutsatta kvinnan. Enligt Pokorny (2009) 

ser Travelbee lidande som en naturlig del av att vara människa och anser att alla 

människor någon gång kommer att genomgå lidande på något sätt (Pokorny, 2009). 

Genom att genomgå lidande kan individen också få insikter i emotionell, andlig och 

fysisk smärta. Dock är alla personers upplevelser av lidande individuella. 

Sjuksköterskan måste därför förhålla sig till individens upplevelse av lidande genom att 

undersöka vad individen lägger in för mening i sitt tillstånd. Sjuksköterskans första steg 

i att göra detta är att upprätta en mellanmänsklig relation (Kirkevold, 2010). Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) kännetecknas en professionell mellanmänsklig relation 

av att fokus ligger på patienten och dennes vårdbehov. Vårdaren ska erbjuda sin 

närvaro, sina kunskaper och erfarenheter som en tillgång i det vårdande möte som sker 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

 

Travelbee anser att det finns fem faser som sjuksköterskan och patienten måste 

genomgå för att bygga upp en mellanmänsklig relation. Vid det första mötet är de 

främmande för varandra och har därför båda förväntningar och farhågor kring den 

andre. Under andra fasen utvecklas interaktionen och ett band skapas mellan sköterska 

och patient. Sjuksköterskan kan då få en förståelse för patientens upplevelse. Den tredje 

fasen innebär att sköterskan fått förståelse vilket gör att empati kan framträda i 

relationen. Empati kännetecknas av att individer delar och förstår den andres upplevelse 

och tankar. I fjärde fasen uppstår sympati som kännetecknas av sjuksköterskans önskan 

om att lindra patientens lidande. Som en avslutande fas i den mellanmänskliga 

relationen uppstår en nära kontakt och förståelse mellan sköterskan och patienten 

(Kirkevold, 2010; Pokorny, 2009). 

 

Travelbees omvårdnadsteori tar upp kommunikation som ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap och en förutsättning för att sjuksköterskan kan hjälpa patienten att 
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bemästra sin situation (Kirkevold, 2010). Även Dahlberg och Segesten (2010)  belyser 

muntlig men även kroppslig kommunikation som viktiga beståndsdelar i att skapa en 

inbjudande och berörande vårdande relation. Kirkevold (2010) skriver att omvårdnad 

enligt Travelbee består i att hjälpa den sjuke att finna en mening med sin livssituation 

och sitt lidande men också att förebygga sjukdom och främja hälsa. 

 

3 Problemformulering 
Författarna till detta examensarbete anser att våld i nära relationer försätter kvinnor i en 

krissituation utifrån de kriterier som Cullberg (2006) beskriver. Grände et al. (2010) 

skriver att en medvetenhet om förtryck och våld måste vara ständigt närvarande i alla 

yrken där mellanmänskliga möten förekommer, såsom i en sjukvårdskontext. Det kan 

dock finnas en rädsla hos sjuksköterskan att fråga patienten om hon varit utsatt för våld 

då sjuksköterskan kan känna osäkerhet kring hanteringen av svaret (Grände et al., 

2010). I professionen som sjuksköterska kommer vi att möta och vårda kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. Om det finns en osäkerhet inför mötet med den 

våldsutsatta kvinnan kan osäkerheten göra att frågan om våld föreligger uteblir. Då är 

det svårt för sjuksköterskan att tillgodose kvinnans omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan 

kan då heller inte stödja patienten genom en eventuell krissituation vilket ökar risken för 

senare sjukdomsproblematik hos patienten. Att undersöka hur sjuksköterskan upplever 

mötet med den våldsutsatta kvinnan kan också leda till att strategier och riktlinjer 

anpassade för detta möte kan utformas. 

 

4 Syfte 
Syftet är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den våldutsatta kvinnan. 

 

5 Metod 
Som metod till examensarbete valdes en systematisk litteraturstudie. Forsberg och 

Wengström (2008) anser att en systematisk litteraturstudie innebär att en klart 

formulerad frågeställning ska besvaras genom att identifiera, välja, värdera och 

analysera all relevant forskning. Tydliga inklusions- och exklusionskriterier ska finnas 

och en motivering ska finnas till att exkludera studier. Sökstrategin ska beskrivas så 

noga att den går att upprepa av annan individ. 
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5.1 Urval 

Artiklarna ska vara peer-reviewed för att stärka trovärdigheten i examensarbetet. Vi vill 

ha aktuell forskning och söker därför artiklar gjorda mellan 2008-2013.  Åldersgruppen 

vi fokuserar på är vuxna personer, därför väljs all adult i Cinahl och PsycINFO 

alternativt åldrarna 19-64 i PubMed. Artiklarna ska vara engelskspråkiga. Artiklar där 

fulltext inte finns tillgänglig exkluderas. 

 

5.2 Sökningsförfarande 
Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. I PubMed finns det 

ingen peer reviewed-funktion så där kontrollerades om artikeln var peer reviewed 

genom sökning på tidskriftens namn i Ulrich’s Periodicals Directory. Enligt Forsberg 

och Wengström (2008) krävs att samma ämnesord används i samtliga databaser för att 

sökningen ska klassas som systematisk. Sökorden var: domestic abuse, intimate partner 

violence, battered women, domestic violence, gender violence och emergency care. 

Först gjordes en fritextsökning på dessa ord för att undersöka hur många träffar vi fick 

och om sökorden var relevanta. Vi gjorde också en fritextsökning på sökorden nursing 

och caring för att se antalet träffar. Eftersom dessa sökningar gav väldigt många träffar 

kombinerades de ursprungliga sökorden med den booleska operatoren AND och 

sökorden nursing, caring och nurse. Där vi fick hundra eller färre träffar lästes alla 

titlar, och titlar som tydligt saknade relevans till ämnet valdes bort. Bedömdes titlarna 

som relevanta lästes abstrakt och om även abstraktet bedömdes som relevant lästes hela 

artikeln. Sökresultatet presenteras i bilaga 1, 2 och 3. Endast de artiklar där resultatet 

svarade an på vårt syfte inkluderades i examensarbetet. Totalt valdes nio artiklar ut. Sju 

artiklar hade en kvalitativ ansats, en artikel hade en kvantitativ ansats och en artikel 

hade både en kvantitativ och kvalitativ ansats. De artiklar som valdes ut redovisas i 

bilaga 6. 

 

5.3 Kvalitetsgranskning 
De studier som svarade an på vårt syfte granskades med hjälp av granskningsmallar 

skapade av Forsberg och Wengström (2008). Granskningsmallarna modifierades av 

examensarbetets författare så att frågorna gjordes om till ja- och nejfrågor. Varje ja-svar 

gav ett poäng och varje nej-svar gav noll poäng. Gränserna för medel kvalitet bestämdes 

till 60-80 procent av maxpoängen, och gränsen för hög kvalitet sattes till 80-100 procent 

av maxpoängen. Var poängen under 60 procent var kvaliten låg. Vi bestämde innan 

granskningen att endast inkludera artiklar med medel eller hög kvalitet. Alla artiklar 
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som var utvalda att granskas uppfyllde detta krav vilket medförde att ingen artikel 

valdes bort på grund av låg kvalitet. Granskningsmallarna bifogas i bilaga 4 och 5. 

Granskningen genomfördes först var för sig. Sedan genomförde författarna en 

gemensam granskning av artiklarna för att nå konsensus kring artiklarnas kvalitet. 

 

5.4 Vår förförståelse kring våld i nära relationer 

Vår förförståelse kring ämnet våld i nära relationer kan påverka analysprocessen. Därför 

har vi valt att beskriva förförståelsen så gott vi kan då läsaren får en förståelse för med 

vilket synsätt vi gått in och gjort analysen. Författarna till detta examensarbete har 

aldrig arbetat med eller mött kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Inte heller 

har vi fått någon utbildning kring detta område i vår sjuksköterskeutbildning. Den bild 

vi har av ämnet våld i nära relationer är i stort sett baserad på skönlitteratur och media. 

Vår uppfattning innan vi började läsa mer om detta ämne var att de våldutsatta 

kvinnorna inte ofta sökte hjälp inom sjukvården, men när det skedde hade sjukvården 

erfarenhet kring hur de skulle vårda och ge stöd till dessa kvinnor. Vi ansåg också att 

våld i nära relationer inte var ett problem som sjukvården i sig kunde göra något åt då 

sjukvårdpersonalen endast vårdar de fysiska skadorna och inte ger något stöd för 

kvinnan i efterförloppet av misshandeln. 

 

5.5 Analys 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) har kvalitativ innehållsanalys främst 

använts inom omvårdnadsforskning för att granska och tolka texter och innebär att 

identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. Detta uttrycks i kategorier och teman. 

Det som utgör grunden för analysen är meningsenheter, som kan bestå av ord, meningar 

och stycken av text. Meningsenheterna kondenseras samtidigt som det centrala 

innehållet bevaras och kodas sedan. Koderna samlas i kategorier eller teman.  

 

Utifrån Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning läste vi först 

resultatdelarna i artiklarna var för sig flera gånger för att få en övergripande bild över 

vad innehållet säger. För att även kunna analysera de kvantitativa studierna enligt 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012) metod omformulerades studiernas resultat 

till text som sedan analyserades enligt ovanstående metod. Det i artiklarnas resultat som 

var relevant utifrån vårt syfte bildade meningsenheter som sedan kondenserades och 
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kodades. Koderna markerades med olika färger för att lätt kunna sorteras utifrån sina 

likheter och skillnader. 

 

Tillsammans diskuterades sedan vad vi sett som relevant i artiklarnas resultat, detta för 

att nå konsensus kring artiklarnas innehåll. Varje artikel diskuterades ingående för att 

säkerställa att vi uppfattat resultatet på ett likartat sätt och att koderna stämde in på de 

kondenserade meningsenheterna. Koderna som hade ett liknande innehåll och därmed 

fått samma färgmarkering placerades i underkategorier. Underkategorierna kunde sedan 

samlas i tre övergripande kategorier som alla svarade an på vårt syfte. När 

underkategorierna och kategorierna formats gick vi tillbaka till de ursprungliga 

meningsenheterna för att kontrollera att dessa återgetts korrekt. Vi kontrollerade också 

om meningsenheten endast passade in i en underkategori och ingen annan för att 

säkerställa att analysen varit grundligt genomförd. Exempel på analysprocessen 

redovisas i bilaga 7. 

 

5.6 Etiska överväganden 
Forsberg och Wengström (2008) beskriver etiska aspekter i en systematisk 

litteraturstudie utifrån vissa kriterier som bland annat inkluderar att endast välja studier 

där ett etiskt resonemang har förts. Ett annat kriterium är att alla resultat ska presenteras 

oavsett om de stödjer eller inte stödjer litteraturstudiens grundhypotes. 

 

De artiklar som ingår i denna litteraturstudie har ett etiskt godkännande från kommitté, 

alternativt har ett etiskt resonemang förts. Artiklar som ej stödjer examensarbetets 

författares förförståelse har ej valts bort på dessa grunder. Vi har under arbetsprocessens 

gång försökt vara så noga som möjligt i att återge artiklarnas innehåll på ett korrekt och 

rättvisande sätt.  

 

6 Resultat 
Utifrån studiernas resultat skapades tre kategorier som hade två underkategorier var. 

Kategorierna som skapades var sjuksköterskans kunskap kring våld i nära relationer, 

Sjuksköterskans emotionella påverkan av mötet med den våldutsatta kvinnan samt 

Sjuksköterskans strategier vid mötet med den våldutsatta kvinnan. 
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6.1 Sjuksköterskans kunskap kring våld i nära relationer 

Resultatet visade att det förekom olika grader av kunskap kring IPV. Flera studier 

visade att ett stort engagemang ger en större kunskap i IPV. Det framkom dock att 

kunskaperna ofta var bristande. 

 
6.1.1 Engagemang ger en större kunskap 

Enligt Sundborg, Saleh-Slattin, Wändell och Törnkvist (2012) finns det ett stort intresse 

hos sjuksköterskor att få utbildning kring våld i nära relationer då de känner sig 

otillräckligt förberedda inom detta område. Av de sjuksköterskor som genomgått 

utbildning i hur man screenar och bemöter våld i nära relationer har mer än hälften 

utbildat sig på grund av eget intresse. De sjuksköterskor som utbildade sig på eget 

initiativ gjorde det för att de ansåg att de behövde mer kompetens inom området. 

Studien visar även att de som fått utbildning kring IPV och därmed känner sig 

tillräckligt förberedda är mer benägna att screena för IPV än de som inte fått utbildning. 

Särskilt benägna att screena om våld föreligger är de sjuksköterskor som skaffat sig 

utbildning på eget initiativ.  

 

Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2009) anser att de sjuksköterskor som 

genomgått utbildning kan vara mer specifika i att beskriva vilka problem som finns med 

att identifiera IPV jämfört med de som inte har genomgått någon utbildning. 

Enligt Brykczynski, Crane, Medina och Pedrazas (2011) tar sjuksköterskorna lärdom 

från tidigare erfarenheter för att därigenom kunna utveckla sitt förhållningssätt till den 

våldsutsatta kvinnan. Samtidigt lär de sig också att använda magkänslan för att förstå 

vad som pågår i specifika vårdsituationer. Har sjuksköterskan kunskap om de resurser 

som finns att rekommendera kvinnan kan detta hjälpa sjuksköterskan att hantera 

situationen. Om sjuksköterskan känner sig förberedd i att hantera situationen kan stöd 

ges till den våldutsatta kvinnan vilket förbättrar kvinnans egna överlevnadskunskaper. 

 

6.1.2 När kunskaperna brister 

Studiernas resultat visade att kunskap kring vad IPV innebär och hur sjuksköterskan kan 

bemöta IPV var bristfällig. Många sjuksköterskor hade förutfattade meningar och 

föreställningar som gav följder i det kliniska arbetet som sjuksköterska.  

Utifrån studierna är olika föreställningar sjuksköterskan kan ha exempelvis att den 

misshandlade kvinnan endast söker uppmärksamhet och vill klaga, att hon inte kommer 

följa de råd sjukvården ger (Goldblatt, 2009; Robinson, 2009), att hon inte berättar 
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sanningen om situationen hon befinner sig i (Robinson, 2009; Tower, Rowe & Wallis, 

2012), att hon inte vill prata om sin situation (Leppäkoski et al., 2009), att hon kommer 

uppfatta våldsscreeningen som stötande (Robinson, 2009), att hon alltid är helt fri att 

lämna sin man, att orsaker till misshandel ofta är droger, alkohol och att mannen tappar 

kontrollen (Sundborg et al., 2012) samt att hon egentligen inte vill ha någon hjälp 

(Leppäkoski et al., 2009; Robinson, 2009; Tower et al., 2012) En vanlig föreställning 

bland manliga sjuksköterskor var att kvinnor inte öppnade upp sig för dem på grund av 

deras kön, därför var det lönlöst för dem att screena för våld (Robinson, 2009). 

Bristen på screening var ofta stor. Detta berodde på olika anledningar. Brykczynski et al. 

(2011), Robinson, (2009) och Tower et al. (2012) nämner att sjuksköterskorna inte har 

fått adekvat utbildning kring IPV och därför inte förstår vikten av att screena för IPV. 

Enligt Brykczynski et al. (2011) finns det okunskap kring situationen som den 

misshandlade kvinnan går igenom. Sjuksköterskorna vet heller inte vilka tecken på IPV 

de ska vara uppmärksamma på eller vilka hälsorisker IPV medför (Robinson, 2009). 

Goldblatt (2009), Leppäkoski et al. (2009), Robinson (2009) och Sundborg et al. (2012) 

belyser att sjuksköterskan inte har fått tillräcklig träning för att veta hur de ska fråga om 

våld förekommer.  Sjuksköterskorna har även otillräcklig kunskap kring hur de ska 

bemöta och behandla våldsutsatta kvinnor. Robinson (2009) skriver att sjuksköterskorna 

inte vet hur de ska hantera det svar som kvinnan ger. Enligt Williston och Lafreniere 

(2013) kan sjuksköterskorna känna en osäkerhet inför kvinnans svar då svaret kan ta 

med sjuksköterskorna på en emotionell resa de inte vet slutet på. Robinson (2009) och 

Sundborg et al. (2012) anser att det finns en stor okunskap kring hur samarbetet med 

andra verksamheter ser ut och vem som ska kontaktas vid positivt screeningresultat. 

Sjuksköterskorna har även okunskap kring vilka riktlinjer som finns inom området. 

6.2 Den emotionella inverkan hos sjuksköterskan av mötet med den 
våldutsatta kvinnan. 
Studiernas resultat visade att olika känslor uppkom hos sjuksköterskan vid mötet med 

den våldutsatta kvinnan. De känslor som uppkom kunde ge en positiv eller negativ 

inverkan hos sjuksköterskan. 

 
6.2.1 Mötets emotionellt positiva inverkan hos sjuksköterskan 

När sjuksköterskan såg och upplevde identifikation med den maktlösa, sårbara och 

utsatta kvinnan väcktes medkänsla, ansvarskänsla och sympati hos sjuksköterskan 

(Goldblatt, 2009; Tower et al. 2012; van der Wath, van Wyk & van Resenburg, 2013). 
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Enligt van der Wath et al. (2013) och Tower et al. (2012) bidrar dessa känslor att 

sjuksköterskan anstränger sig ännu mer för att hjälpa kvinnan även om vissa saker som 

görs inte behöver ingå i de normala arbetsuppgifterna. Exempelvis kan sjuksköterskan 

ge kvinnan en säng för natten trots att kvinnan egentligen inte behöver bli inlagd. 

När vårdandet blir framgångsrikt väcks positiva känslor hos sjuksköterskan och lättnad 

uppkommer. Detta gör att sjuksköterskan blir stärkt och lättare kan hantera den 

känslomässiga påverkan som mötet med våldutsatta kvinnor kan medföra (Brykczynski 

et al., 2011; van der Wath et al., 2013). Enligt Robinson (2009) ger denna positiva 

påverkan hos sjuksköterskan uppmuntran och motivation till att fortsätta screena kring 

våld i nära relationer. Detta skapar även framgång för framtida vårdande. 

6.2.2 Mötets emotionellt negativa inverkan hos sjuksköterskan 

Goldblatt (2009) beskriver att om sjuksköterskan identifierar sig för starkt med den 

utsatta kvinnan väcker det känslor av frustration och hjälplöshet hos sjuksköterskan. 

Den starka identifikationen kan också bidra till att sjuksköterskan förlorar sin egen 

identitet. En sjuksköterska berättar att hon blev så överväldigad av mötet att hon inte 

visste vilka känslor som var hennes och vilka som var patientens. För stark 

identifikation med kvinnan kan vara både skrämmande, överväldigande och dränera 

sjuksköterskan på energi vilket sjuksköterskan upplever som oprofessionellt (Goldblatt, 

2009). Även starka känslor av ilska, sorg, frustration och oförståelse inför kvinnans val 

att gå tillbaka till eller stanna i det våldsamma förhållandet kan uppkomma 

(Brykczynski et al. 2011; Goldblatt, 2009; Robinson, 2009). van der Wath et al. (2013) 

belyser hur sjusköterskan även kan känna ilska gentemot förövaren. Enligt Leppäkoski 

et al. (2009), Robinson (2009) samt Williston och Lafreniere (2013) beskriver 

sjuksköterskorna känslor av frustration, hjälplöshet och maktlöshet då de inte kan hjälpa 

de utsatta kvinnorna tillräckligt eftersom IPV inte går att bota med ett vårdbesök. Vidare 

beskriver Brykczynski et al. (2011) att sjuksköterskorna kan känna förbittring och 

meningslöshet då de handskas med psykosociala problem då dessa ofta kräver mycket 

tid samtidigt som resurserna är färre. 

Sjuksköterskan kan känna rädsla och osäkerhet som partner i ett förhållande när hon 

kommer till insikten om att ingen kvinna, inte ens hon själv, är immun mot misshandel 

(Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013).  När sjuksköterskan ser resultatet av 

misshandel har det enligt van der Wath et al. (2013) en emotionell inverkan på 

sjuksköterskan och känslor av depression, sorg, rädsla, chock och ilska kan uppkomma. 
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Extra starka känslor kan sjuksköterskan känna då hen ser de konsekvenser IPV kan 

medföra, exempelvis bestående handikapp hos den utsatta kvinnan. Dessa känslor och 

insikter påverkar även sjuksköterskan privat. Sjuksköterskan påverkas av andra 

sjuksköterskors erfarenheter vilket kan väcka rädsla för att höra andras historier om 

omhändertagandet vid våld i nära relationer. Sjuksköterskans egna smärtsamma minnen 

från att vårda våldsutsatta kvinnor kan triggas vid liknande erfarenheter och väcka 

starka emotionella reaktioner. Konsekvensen av denna känslomässiga påfrestning kan 

leda till att sjuksköterskan avskärmar sig från sina känslor för att skydda sig själva. 

Detta skapar istället känslor av tomhet och maktlöshet hos sjuksköterskan (van der 

Wath et al., 2013). 

6.3 Sjuksköterskans strategier vid mötet med den våldutsatta kvinnan 
Då sjuksköterskan har olika kunskaper kring våld i nära relationer samtidigt som mötet 

med den våldutsatta kvinnan kan påverka sjuksköterskan emotionellt använder 

sjuksköterskan sig av flera olika strategier i mötet med kvinnan. 

6.3.1 Sjuksköterskans underlättande strategier 

Studierna visade att sjuksköterskan använder sig av olika underlättande strategier i 

mötet med den våldutsatta kvinnan. Enligt Watt, Bobrow och Moracco (2008) anser 

sjuksköterskorna att för att kunna ge en god omvårdnad till våldutsatta kvinnor är det 

viktigt att vara varsam och öppen. Sjuksköterskan försöker skapa en öppen relation till 

den våldutsatta kvinnan för att kunna ge kvinnan mentalt stöd och information. Vidare 

tas vikten upp av att sjuksköterskan bistår den misshandlade kvinnan med 

kontaktuppgifter till stödjande verksamheter såsom kvinnojourer och stödlinjer. 

Sjuksköterskan anser att dessa erbjudanden måste återkomma flera gånger under mötet 

då kvinnan anses vara olika mottaglig för hjälp vid olika tillfällen (Watt et al., 2008). 

Brykczynski et al. (2011) belyser att sjuksköterskan anser att det är viktigt att skapa en 

trygg, öppen miljö där diskussion kring misshandeln kan ske. Det är även av stort vikt 

att ha ett öppet och tillmötesgående sinne och inta en icke-dömande hållning mot 

kvinnan då hon redan känner skam för sin situation. Det finns annars risk för ytterligare 

kränkningar ifrån sjuksköterskan. Sköterskan måste behålla tron på patientens egen 

kapacitet och hjälpa henne att reflektera över sin situation. När sjuksköterskan speglar 

kvinnans berättelse kan kvinnan själv förstå allvaret i situationen och därigenom också 

ta initiativ till att söka hjälp (Brykczynski et al., 2011). Brykczynski et al. (2011) visar 

liksom Watt et al. (2008) att sjuksköterskan tycker det är viktigt att bistå med 
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kontaktuppgifter till andra stödjande verksamheter. Enligt Brykczynski et al. (2011) var 

en stor underlättande strategi för sjuksköterskan att hen lärde sig och utvecklades 

genom tidigare framgångsrika möten med våldutsatta kvinnor. Att utvärdera sin tidigare 

insats och känna stolthet över ett framgångsrikt möte kunde även främja kvalitén i 

vården och förbättra resultatet av omvårdnaden. 

 

Enligt Williston och Lafreniere (2013) anser sjuksköterskan att det är viktigt att ha 

patientperspektiv. Sjuksköterskan bör ha ett varsamt och finkänsligt vårdande i dialogen 

kring misshandel för att bäst kunna hjälpa kvinnan. Kvinnan ska inte bli tvingad till att 

ta beslut kring sin situation då hon kan känna sig hotad av sjuksköterskan och distans då 

kan uppkomma. Sjuksköterskan anser att hen ska möta kvinnan där hon befinner sig och 

utgå från hennes verklighet. En strategi sjuksköterskan använder sig av i mötet med den 

våldutsatta kvinnan är att släppa kontrollen över hur mötet ska avlöpa och inta en 

reflekterande hållning. Då får kvinnan själv ta beslutet att göra något åt sin situation. 

Därigenom stärks kvinnans autonomi och beslutsfattande (Williston & Lafreniere, 

2013). 

 

Tower et al. (2012) belyser att sjuksköterskan tycker det är viktigt att patienten ska 

känna sig trygg och säker. Att vara icke-dömande, inte göra antaganden baserat på sina 

egna föreställningar och att inte se ner på kvinnans omdöme ansågs viktigt i 

omvårdanden av den misshandlade kvinnan. Att få kvinnan att känna trygghet är minst 

lika viktigt som att ge korrekt vård. Även Goldblatt (2009) belyser vikten av att 

sjuksköterskan inte dömer patienten då detta enligt patienten anses vara oprofessionellt. 

 

6.3.2 Sjuksköterskans hindrande strategier 

Enligt Goldblatt (2009) och Tower et al. (2012) försöker sjuksköterskan ofta distansera 

sig i mötet med den våldutsatta kvinnan då sjuksköterskan känner en hjälplöshet och 

oro. Detta görs genom att fokusera på det medicinska området och främst vårda de 

fysiska skadorna som misshandeln har resulterat i (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 

2009). Vidare beskriver van der Wath et al. (2013) att sjuksköterskan försöker 

distansera sig, för att undvika den emotionella smärtan som kan uppstå i mötet med den 

misshandlade kvinnan. Denna distansering kan dock göra att sjuksköterskan istället 

känner maktlöshet i att hen inte gör tillräckligt för patienten. 
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Sjuksköterskan baserar ofta behovet av screening utifrån det synsätt de själva har på 

våld i nära relationer (Brykczynski et al., 2011; Robinson, 2009). Enligt Brykczynski et 

al. (2011) ansåg sjuksköterskorna att våld i nära relationer endast förekom i vissa 

samhällsklasser och screenade då mer frekvent kvinnor från dessa klasser. Enligt 

Robinson (2009) ansåg sjuksköterskorna att det gick att se på kvinnor om de levde i en 

våldsam relation vilket skapade en grund för en godtycklig screening. Tower et al. 

(2012) skriver att sjuksköterskorna ansåg att IPV var ett socialt problem och inte ett 

hälsoproblem, därför ansågs att det inte var sjuksköterskans jobb att screena för IPV. En 

anledning till att sjuksköterskorna inte frågade om IPV var enligt Leppäkoski et al. 

(2009) att sjuksköterskorna trodde att patienten inte ville ha hjälp då kvinnan inte 

uttryckte ett hjälpbehov. 

Sjuksköterskor belyste att tiden för att genomföra screening av IPV ofta saknades 

(Robinson, 2009; Sundborg et al., 2012; Tower et al., 2012). Enligt Tower et al. (2012) 

ville sjuksköterskorna ofta ha omedelbar respons på sina vårdinsatser. Den stressiga 

miljön på en akutmottagning ansågs heller inte vara lämplig för att fråga om IPV. 

Leppäkoski et al. (2009), Robinson, (2009) och Sundborg et al. (2012) beskriver att 

sjuksköterskorna inte vill lägga sig i kvinnans privatliv och stöta sig med henne vilket 

blir en orsak till att screeningen för IPV uteblir. 

Tidsaspekten blir ännu en faktor då sjuksköterskorna enligt Brykczynski et al. (2011) 

anser att omvårdnad av psykiska problem som misshandel kan medföra tar mer tid än de 

fysiska skadorna. Det kan medföra att sjuksköterskorna endast lägger fokus på de 

fysiska skadorna då tiden saknas till att bemöta de psykologiska effekterna. Robinson 

(2009) anser att sjuksköterskans kön inverkar på screeningsbenägenheten då manliga 

sjuksköterskor ofta kände sig obekväma med att fråga kvinnor om misshandel 

förekommer. De manliga sjuksköterskorna beskrivs även ha lättare att hantera fysiska 

än emotionella skador.  

7 Resultatdiskussion 
Syftet i detta examensarbete var att belysa sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper 

av mötet med den våldutsatta kvinnan. De resultat som vi valt att ta upp i 

resultatdiskussionen är de som vi anser har störst klinisk betydelse.  
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7.1 Då kunskaperna brister 

Både kunskaper kring vad IPV innebär och hur bemötandet av våldutsatta kvinnor bör 

ske är bristande hos sjuksköterskor. Det har framkommit i flera studier att detta 

resulterar i bristfällig screening, fördomar och icke adekvat omvårdnad. 

 

Enligt Travelbee är lidandet individuellt och sjuksköterskan bör undersöka vad 

individen lägger in för mening i sitt lidande. För att detta ska kunna ske måste en 

mellanmänsklig relation skapas där fokus ligger på patienten och dennes behov. Detta 

görs genom muntlig och kroppslig kommunikation (Kirkevold, 2010). Dahlberg och 

Segesten (2010) anser att sjuksköterskan måste utgå från patientens livsvärld för att ge 

omvårdnad anpassad till den enskilde individen. 

 

Om omvårdnaden ska utgå från patientens livsvärld måste sjuksköterskan vara 

medveten om vilka effekter IPV kan medföra på patientens hälsa. I examensarbetets 

resultat framkom att kunskaperna kring vad IPV innebär och hur screening och 

bemötande av IPV går till är otillräckliga vilket vi anser skapar en oförståelse för IPV 

och dess påverkan på kvinnans liv. Om sjuksköterskan inte har förståelse för patientens 

upplevelse kan heller inte en mellanmänsklig relation skapas och kvinnans lidande 

förblir då outforskat enligt Travelbee (Kirkevold, 2010). Okunskapen kring IPV visade 

sig även skapa fördomar hos sjuksköterskan. Om sjuksköterskan grundar sitt vårdande 

på dessa fördomar kan följden av detta blir att sjuksköterskan låter sina fördomar 

komma emellan sjuksköterskans ansvar och patientens omvårdnadsbehov.    

 

Enligt Loke et al. (2012) och Reisenhofer och Seibold (2012) anser även våldutsatta 

kvinnor att vårdpersonal ofta saknar adekvat utbildning och förståelse inför problemet. 

Kvinnorna ansåg vidare att vårdpersonalen ej kan ge korrekt omvårdnad vilket kan leda 

till att de misshandlade kvinnornas utsatthet förstärks. Enligt oss visar även dessa 

resultat att det är av stor vikt att vårdpersonalen får mer utbildning och kunskaper kring 

våld i nära relationer så att bemötandet och omvårdnaden av dessa kvinnor förbättras. 

 

Följden av att dessa kvinnor inte får en adekvat vård resulterar i att sjukvårdspersonalen 

strider mot Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § där vikten av att ge 

vård på lika villkor och anpassad till den individuella patienten belyses. 
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7.2 Sjuksköterskans upplevelse av negativ emotionell inverkan 

Resultat visade att en för stark identifikation med den utsatta kvinnan kan leda till att 

sjuksköterskan drabbas av identitetskris. Hos sjuksköterskan kan också uppkomma 

starka känslor av frustration, hjälplöshet, ilska, sorg och depression. Både att känna 

oförståelse inför den våldutsatta kvinnans situation och att känna att man inte gör 

tillräckligt för att hjälpa kvinnan kunde leda till dessa känslor. Dessa känslor påverkar 

både sjuksköterskans professionella och privata liv och kan medföra att sjuksköterskan 

avskärmar sig från patienten vilket istället skapar känslor av otillräcklighet och 

maktlöshet. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) skriver att sjuksköterskan ska erbjuda sin närvaro, sina 

kunskaper och erfarenheter som en tillgång i det vårdande mötet. Om avskärmning sker 

kan det ifrågasättas om sjuksköterskan verkligen kan erbjuda sin närvaro, sina 

kunskaper och erfarenheter såsom Dahlberg och Segsten (2010) anser behövs. Vi anser 

att avskärmningen också kan leda till att sjuksköterskans fokus inte ligger på patienten 

och dennes vårdbehov. Istället hamnar fokus på sjuksköterskans behov vilket bidrar till 

ett möte som inte är vårdande för patienten. 

 

För att bygga upp en mellanmänsklig relation och få en förståelse för patienten krävs 

empati och sympati. Empati kännetecknas av att individer delar och förstår meningen 

med den andres upplevelser och tankar medan sympati innebär att sjuksköterskan vill 

lindra patientens lidande (Kirkevold, 2010; Pokorny, 2009). I resultatet framkommer det 

att identifikation och förståelse med patienten kan bli så djup att sjuksköterskan fastnar i 

att hysa empati med patientens lidande och smärta, istället för att gå vidare i att 

sympatisera med patienten och därigenom lindra lidandet hos denne. Denna starka 

identifikation kan enligt resultatet även medföra att sjuksköterskan ifrågasätter sin egen 

professionalitet. Enligt Öquist (2008) påverkar delar helheten, och alla delar i en 

persons liv påverkar denne som människa. Enligt vår tolkning av Öquist (2008) går det 

inte att särskilja på erfarenheter som utspelar sig i olika kontext, exempelvis 

jobbkontext och hemkontext, då dessa erfarenheter ger en grund för helheten, det vill 

säga människans liv. Vi anser därför att det självklart att känslor av otillräcklighet, 

hopplöshet, maktlöshet och ilska påverkar sjuksköterskan både på jobbet som i privata 

livet vilket även resultatet stödjer. 
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Vi upplevde detta resultat som intressant då det tydligt framgick motsägelsefullheten i 

att sjuksköterskan å ena sidan identifierar sig alltför mycket med patienten, å andra 

sidan distanserar sig för att skydda sig själv i mötet. Hos oss väcktes frågan om det finns 

något mellanting mellan dessa båda motpoler eller om sjuksköterskan absolut måste 

göra det ena eller det andra. 

 

7.3 Hindrande strategier hos sjuksköterskan 
Resultatet visade att sjuksköterskan i mötet med den våldutsatta kvinnan kan använda 

sig av olika strategier då hen känner osäkerhet kring hur bemötande och omvårdnad bör 

gå till. Sjuksköterskan kan till exempel endast fokusera på att vårda de fysiska skadorna. 

Screeningsbehovet baserades ofta på sjuksköterskornas egna kunskaper kring IPV 

istället för att utgå från patientens behov. Orsaker till att sjuksköterskorna inte bemötte 

och screenade IPV var bland annat att sjuksköterskorna ansåg att tid saknades, att det 

inte var deras jobb samt att våld i nära relationer inte klassificeras som ett hälsoproblem. 

 

Enligt Kirkevold (2010) kan sjuksköterskan förhålla sig till patientens lidande genom att 

undersöka vad patienten ser för mening i sitt tillstånd. Då upplevelser av lidande är 

olika för olika individer måste sjuksköterskan utgå från patientens definition av lidande 

för att därigenom kunna hjälpa den sjuke att finna en mening med sitt lidande och 

främja hälsa (Kirkevold, 2010). Enligt resultatet baserades sjuksköterskans strategier på 

vad sjuksköterskan själv trodde att patienten ville ha för omvårdnad istället för att 

omvårdnaden utgick från patientens behov. Även om sjuksköterskan anser att endast 

patientens fysiska skador kräver omvårdnad kanske inte patienten alls håller med om 

detta om sjuksköterskan undersöker hur den våldutsatta kvinnans lidande ser ut. 

 

Även detta resultat framhåller vikten av god kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient. När sjuksköterskan avskärmar sig eller anser att det inte är dennes jobb att 

bemöta IPV försvinner också samspelet mellan sjuksköterska och patient. Detta anser vi 

kan resultera i att patienten blir en passiv mottagare av den vård sjuksköterskan väljer 

att ge. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) kan detta skapa vårdlidande då patienten 

går miste om det positiva vårdrelation kunde medfört. Att patienten blir åsidosatt eller 

ouppmärksammad och fråntas rätten att vara en aktiv del i sin hälsoprocess kan även det 

skapa vårdlidande samtidigt som patientens autonomi kränks. 
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8 Metoddiskussion 

8.1 Metod 

Vi har valt att i stora delar arbeta utifrån Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning 

av hur en systematisk litteraturstudie utförs, förutom i just analysprocessen. Eftersom 

vår litteraturstudie utförts utifrån deras beskrivning är vi medvetna om att den kan skilja 

sig ifrån andra författares beskrivningar av litteraturstudier. Vi har vissa gånger upplevt 

att Forsberg och Wengströms (2008) beskrivning av tillvägagångssätt varit bristande, 

exempelvis deras beskrivning av analysprocessen och resultatdiskussionen. Då har vi 

genom våra förkunskaper och förförståelse från tidigare kurser i vetenskapsmetodik 

samt med hjälp av annan metodlitteratur såsom Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) och Friberg (2006) försökt komma till klarhet över hur vi ska 

genomföra dessa moment. Att ta hjälp av vår förförståelse och annan metodlitteratur på 

detta sätt kan ha påverkat genomförandet av momentet så att innehållet ser annorlunda 

ut än om vi inte använt dessa strategier. 

 

8.2 Urval  

Att inklusionskriterier bland annat var att artiklarna skulle vara peer-reviewed och inte 

äldre än fem år anser vi höjer trovärdigheten i uppsatsen. Resultatet är därmed aktuellt. 

Dock kan även artiklar äldre än fem år innehålla relevant information och när vi valde 

bort dessa kan resultatet ha påverkats. Att endast välja engelskspråkiga artiklar kan 

också ha påverkat resultatet. Vi ansåg dock att vetenskapliga artiklar oftast översätts till 

engelska för att nå en bredare publik vilket ändå gör att vi anser att uppsatsen har fått en 

bredd. Då vi avgränsat vår sökning till åldrarna 19-64 ingår inte studier med äldre 

personer i vårt resultat. Detta kan göra att relevant information försvinner som berör 

kvinnor äldre än 64 år. Eftersom vi ville fokusera på hur sjuksköterskan upplever mötet 

med misshandlade kvinnor sattes den lägre åldersgränsen till 19. Detta då vi inte ville ha 

med sjuksköterskors upplevelser av mötet med våldutsatta barn. 

 

Vi valde att utgå från de artiklar som fanns i fulltext för att öka tillgängligheten för 

personer som efter att ha läst vår uppsats vill läsa de artiklar vi analyserat mer grundligt. 

Då artiklar där fulltext saknades valdes bort kan detta ha påverkat resultatet.  

 

I detta examensarbete har vi valt att fokusera på mäns våld mot kvinnor och hur 

sjuksköterskorna upplever mötet med dessa kvinnor. Vi kan inte garantera att de 
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sjuksköterskor som medverkar i studierna endast har mött kvinnor som utsatts för våld 

av män. Inte heller vet vi hur detta våld har sett ut. Överförbarheten kan påverkas då 

sjuksköterskorna kan uppleva mötet med kvinnan annorlunda om kvinnan utsatts för 

våld i en samkönad relation. I artiklarna som detta examensarbete är grundat i är 

förekomsten av manliga sjuksköterskor låg. Detta innebär att de manliga 

sjuksköterskornas tankar kring ämnet inte har lyfts fram på ett rättvisande sätt. 

Överförbarheten i detta examensarbete kan ha påverkats då manliga sjuksköterskor kan 

ha en annan syn på ämnet. 

 

8.3 Sökningsförfarande 

Sökningsförfarandet skedde enskilt vilket kan vara både en styrka och en svaghet. 

Styrkan ligger i att vi på varsitt håll bedömt om artiklarna varit relevanta vilket gjorde 

att vi fick fram en större mängd artiklar, då vissa artiklar fångat vårt intresse på olika 

sätt.  En styrka finns i att vi har liknande kunskaper kring databassökningar då vi har 

genomgått samma utbildning kring förfarandet. Svagheten ligger i att även om vi på 

förhand bestämt hur sökningsförfarandet ska gå till ändå gjort på lite olika sätt när vi 

sökt. Dock ska detta inte påverka resultatet då samma sökord och inklusionskriterier 

använts. När vi tillsammans diskuterade sökningarna och de artiklar vi fått fram visade 

det sig att cirka hälften var dubbletter vilket vi menar innebär att sökningarna skapat 

samma grund att välja artiklar ifrån. 

Då vi har använt oss av varierande sökord inom ämnet har detta gett en mer heltäckande 

sökning. Detta visade sig igenom att samma artiklar återkom i flera sökningar. Vi valde 

att göra sökningarna i de tre vanligaste omvårdnadsdatabaserna vilket också stärker 

resultatet.   

Vi valde att endast läsa de artiklar där titel och abstrakt tydligt relaterade till vårt syfte. 

Eftersom titlar där relevans till syftet saknades valdes bort kan arbetets resultat ha 

påverkats då vi kan ha missat artiklar där studiens innehåll ej speglades via dess titel. Vi 

valde även att gå vidare och läsa abstrakt på de artiklar där titeln var relevant. Utifrån 

vad vi lärt oss i senare föreläsningar inom metodavsnittet skulle vi möjligen velat ändra 

vår strategi till att direkt läsa syfte, metod och resultat i artiklarna för att sedan bedöma 

dess relevans. Dock är tidsaspekten en avgörande faktor till att vi genomförde urvalet på 

detta sätt då vi ansåg att denna mängd artiklar var hanterbar att läsa igenom och bedöma 

relevansen i på ett rättvisande sätt.  
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Vid sökningsförfarandet hittades artiklar med olika kontext. Vi valde inte medvetet bort 

någon artikel på grund av dess kontext även om detta kan ha påverkat arbetets resultat. 

Även om studierna som valdes med i examensarbetet utspelar sig i olika kontext 

överensstämde ändå resultaten i studierna vilket stärker detta examensarbetes 

trovärdighet. Samtidigt kan överförbarheten till svensk vårdkontext bli svår då urvalet 

och kontext i studierna är såpass olika. 

8.4 Kvalitetsgranskning 
Utifrån Forsberg och Wengström (2008) har vi skapat granskningsmallar, en mall för 

kvantitativa artiklar och en för kvalitativa. Under denna kurs gång har vi fått en grund i 

att granska artiklar och denna kunskap har vi delvis använt genom att lägga till, ta bort 

samt korrigera frågorna till ja- och nejfrågor i mallarna, beroende på relevans. Då 

korrigeringen som utförts baserats på våra kunskaper kan mallarnas innehåll skilja sig 

från om någon med en annan förförståelse utfört korrigeringarna. Vi valde att ge alla ja-

svar ett poäng, detta då vi ansåg att alla delar av artiklarna var lika viktiga. Vi 

diskuterade om detta stämde eller om vissa ja-svar skulle gett högre poäng. Dock kände 

vi oss osäkra på vilka frågor som i så fall skulle väga tyngre och valde därför att värdera 

alla frågor som lika viktiga. Gränserna för medel och hög kvalitet har vi själva bestämt, 

vilket kan göra att om gränserna bestämts annorlunda hade vissa artiklar fått en låg 

kvalitet istället. Granskningen genomfördes av oss båda två på var sitt håll. Därefter 

utfördes en gemensam granskning. Detta anser vi är en styrka i arbetet då artiklarna 

granskats flera gånger. 

 

8.5 Analys 
Vi valde att utgå från Lundman och Hällgren Graneheims (2012) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Denna metodbeskrivning valdes för att vi ansåg att den var 

mest ingående i sin förklaring av den metodlitteratur vi hade att tillgå. Styrkor i vår 

analys är att vi har enskilt genomfört naiv läsning för att få en övergripande bild över 

resultaten i artiklarna. Sedan nåddes konsensus kring artiklarnas innehåll genom att vi 

tillsammans diskuterade artiklarnas resultat. Vi gick hela tiden fram och tillbaka mellan 

studiernas resultat och analysens resultat för att säkerställa att kategoriernas innebörd 

speglade meningsenheterna på ett adekvat sätt. 

För att se samband markerades koderna i olika färger och fördes sedan samman till 

subkategorier och kategorier. Att markera koderna på detta sätt skapade en tydlig 

överblick över kodernas likheter och olikheter. Det blev lättare för oss att samla de 
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koder som var lika under samma kategori. Vi fick också lätt att se vilka koder som inte 

hörde ihop genom att koder med två olika färger inte parades ihop i samma kategori. 

När vi genomfört analysen gick vi tillbaka till meningsenheterna för att diskutera om de 

gick att kategorisera annorlunda. Vi kom dock fram till att vi fått fram den mest 

heltäckande kategoriseringen och höll oss till den. 

Svagheter med analysen kan vara att vår förförståelse har påverkat analysprocessen. 

Eftersom vi gjort en manifest innehållsanalys ska vi endast beskriva det som står i 

texten i form av kategorier enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) utan att 

göra en tolkning. Dock är förförståelse ett hjälpmedel för att underlätta kategorisering 

och tematisering och ökar förutsättningarna till att se sammanhang och mönster 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Utifrån ovanstående beskrivning har vi 

använt oss av en viss förförståelse till abstraktion och utformandet av kategorier då 

resultatet genom detta blir mer förståeligt och givande för oss. Vår förförståelse kan ha 

gjort att vi uppfattat resultatet på ett annat sätt än om någon med en annorlunda 

förförståelse än vår analyserat resultatet. Även om vi försökt vara rättvisa mot texten 

och under hela examensarbetets gång försökt hålla oss neutrala till ämnet kan vi 

omedvetet ha valt gjort urval, analys och sammanställning av resultatet på ett sätt som 

har påverkats av förförståelsen.  

9 Förslag till framtida forskning samt slutsats 
Under arbetets gång har frågor väckts kring hur utbildning kring våld i nära relationer 

skulle kunna genomföras, vem som ska stå för utbildningen samt vilken typ av 

utbildning som är mest effektiv för vårdpersonalen. Vidare har nyfikenhet väckts kring 

frågan om hur utbildning av IPV påverkar omvårdnaden av de våldsutsatta kvinnorna. 

Dessa frågor anser vi är av stor vikt att studera djupare för att optimera den våldutsatta 

kvinnans omvårdnad. Bör mer uppmärksamhet kring detta ämne väckas redan under 

sjuksköterskans grundutbildning eller ska det vara upp till den enskilda individen eller 

arbetsplatsen att bestämma om utbildning behövs?  

 

I detta examensarbete har det framkommit att kunskap saknas hos sjuksköterskan kring 

våld i nära relationer. Då våld i nära relationer är ett stort problem anser vi att det måste 

finnas kunskap hos sjuksköterskan kring vad detta innebär och på vilket sätt våldet 

påverkar kvinnans hälsa för att därigenom kunna ge adekvat omvårdnad.  Även om våld 
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i nära relationer inte uppfattas som ett hälsoproblem då misshandel i sig inte är en 

sjukdom ger det bevisligen effekter på kvinnans hälsa, något vi sjuksköterskor bör vara 

medvetna om då en stor del av sjuksköterskeprofessionen handlar om att lindra lidande 

och främja hälsa.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Artikelsökningar Cinahl 
Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Domestic Abuse 76 76 24 13 0 

Intimate partner violence 1235 0 0 0 0 

Battered women 476 0 0 0 0 

Domestic violence 643 0 0 0 0 

 

Nursing 19265 0 0 0 0 

Gender violence 

 

98 0 0 0 0 

Caring 2469 0 0 0 0 

Emergency care 1958 0 0 0 0 

Domestic Abuse AND 

nursing 

7 7 5 1 0 

Intimate partner violence 

AND nursing 

47 47 20 11 3 (2, 4, 7) 

Battered women AND 

nursing 

23 23 11 5 0 

Domestic violence AND 

nursing 

43 43 12 3 2 (1, 4) 

Intimate partner violence 

AND caring 

12 12 11 7 1 (8) 

Domestic Abuse AND 

caring 

1 1 0 0 0 

Battered women AND 

caring 

9 9 6 5 3 (1, 4, 8) 

Domestic violence AND 

caring 

8 8 8 1 0 

Domestic abuse AND 

nurse 

14 14 6 2 0 

 

Intimate partner violence 

AND nurse 

53 53 7 4 1 (5) 

Domestic violence AND 

nurse 

14 14 4 0 0 

Battered women AND 

nurse 

21 21 3 1 0 

Emergency care AND 

intimate partner violence 

27 27 10 2 2 (3,6) 

Gender violence 

AND nursing 

3 3 0 0 0 

Gender violence 

AND caring 

0 0 0 0 0 

 

English language, Peer reviewed, all adult, 2008-2013. Alla sökningar gjordes vecka 

39-41 år 2013. 
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Bilaga 2. Artikelsökningar PubMed 
Sökord Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Domestic Abuse 611 0 0 0 0 

Intimate partner violence 1035 0 0 0 0 

Battered women 420 0 0 0 0 

Domestic violence 3227 0 0 0 0 

Gender violence 2176 0 0 0 0 

Nursing 92147 0 0 0 0 

Caring 4198 0 0 0 0 

Emergency care 18975 0 0 0 0 

Battered women AND 

nursing 

64 64 7 6 1 (8) 

Domestic violence AND 

nursing 

285 285 1 1 0 

Intimate partner violence 

AND caring 

12 12 12 5 1 (4) 

Domestic Abuse AND 

caring 

11 11 11 3 0 

Battered women AND 

caring 

9 9 3 1 0 

Domestic violence AND 

caring 

67 67 8 4 0 

Domestic abuse AND 

nurse 

39 39 8 4 0 

 

Intimate partner violence 

AND nursing 

53 53 2 1 1 (9) 

Domestic violence AND 

nurse 

140 140 4 1 1 (4) 

Battered women AND 

nurse 

17 17 0 0 0 

Emergency care AND 

intimate partner violence 

61 61 11 2 2 (3,6) 

Gender violence 

AND nursing 

85 85 1 1 0 

Gender violence  

AND caring 

33 33 0 0 0 

English language, 19-64 years, ålder: 5 år. Alla sökningar gjordes vecka 39-41 år 2013. 
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Bilaga 3. Artikelsökningar PsycINFO 
Sökord  

 

Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Domestic Abuse 346 0 0 0 0 

Intimate partner violence 2616 0 0 0 0 

Battered women 119 0 0 0 0 

Domestic violence 2381 0 0 0 0 

Caring 3703 0 0 0 0 

Nursing 31335 0 0 0 0 

Emergency care 604 0 0 0 0 

Gender violence 210 0 0 0 0 

Intimate partner violence 

AND nursing  

199 199 16 2 0 

Battered women AND 

nursing 

10 10 0 0 0 

Domestic violence AND 

nursing  

80 80 5 1 0 

Domestic abuse AND caring  2 2 0 0 0 

Intimate partner violence 

AND caring 

12 12 4 3 2 (8,4) 

Battered Women AND 

caring  

1 1 0 0 0 

Domestic violence AND 

caring  

10 10 2 1 1 (1) 

Emergency care AND 

intimate partner violence 

25 25 25 0 0 

Gender violence AND 

nursing 

21 21 0 0 0 

Gender violence AND 

caring 

2 2 0 0 0 

Domestic abuse AND nurse 0 0 0 0 0 

Domestic violence AND 

nurse 

7 7 0 0 0 

Battered women AND nurse 0 0 0 0 0 

English language, Peer reviewed, 18-64 years, 2008-2013. Alla sökningar gjordes vecka 

39-41 år 2013. 
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Bilaga 4. Granskningsmall kvalitativa artiklar 
Granskningsmallen som använts har tagits från Forsberg och Wengström (2008). Mallen har 

reviderats för att ge en mer heltäckande granskning. Inspiration till modifieringen har kommit 

från tidigare examensarbeten och tidigare föreläsningar i artikelgranskningar. 

 

1 poäng/Ja. Maximalt 28 poäng. Medel kvalité: 17-22. Hög kvalité: 23-28. 

 

Syfte med studien:  

1. Är syftet tydligt beskrivet? (Ja/Nej) 

2. Vilken design är använd och är den relevant till studiens syfte? (Ja/Nej) 

Metod för urval: 

3. Är urvalsgruppen beskriven (Kön, ålder, utbildning etc.)? (Ja/Nej) 

4. Är urvalet relevant för forskningsfrågan? (Ja/Nej) 

5. Har forskarna redogjort för inklusions- och exklusionskriterier? (Ja/Nej) 

6. Har forskarna redogjort för bortfallet (diskuteras risk för gate keepers etc.?) (Ja/Nej) 

Metod för datainsamling: 

7. Har forskarna tydligt redogjort för datainsamlingsmetoden? (Ja/Nej) 

8. Är datainsamlingsmetoden relevant till studiens syfte? (Ja/Nej) 

9. Beskrivs vilken forskare som gjorde datainsamlingen? (Ja/Nej) 

10. Ges exempel på frågor som ställdes vid datainsamlingen? (Ja/Nej) 

11. Är kontexten för datainsamlingen beskriven? (Ja/Nej) 

Dataanalys: 

12. Finns analysmetoden tydligt beskriven? (Ja/Nej) 

13. Redovisas vem som gjort dataanalysen? (Ja/Nej) 

14. Redovisas exempel på hur kategorier och teman skapats under analysens gång? (Ja/Nej) 

Resultatbeskrivning:  

15. Är analys och tolkning av resultat redovisade? (Ja/Nej) 

16. Är kategorier, teman och begrepp utvecklade och tydligt avgränsande? (Ja/Nej) 

17. Är resultat som presenterats baserat på insamlade data? (Finns citat som bevis för 

gjorda tolkningar?) (Ja/Nej)  

Resultatdiskussion:  

18. Svarar resultatet an på syftet? (Ja/Nej) 

19. Diskuteras resultatet mot annan forskning och/eller en teoretisk referensram? (Ja/Nej)  

20. Diskuteras kliniska implikationer? (Ja/Nej) 

21. Är forskarna överens? Nås consensus/conformability? (Ja/Nej) 

Metoddiskussion och övergripande kvalitetsaspekter:  

22. Finns det en metoddiskussion där risk för bias tas upp? (Ja/Nej) 
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23. Har forskarna redogjort för sin respektive roll i studien? (Ja/Nej) 

24. Är forskarnas förförståelse redovisad? (Ja/Nej) 

25. Har peer debriefing gjorts? (Ja/Nej) 

26. Har forskarna fört ett etiskt resonemang? (Ja/Nej) 

27. Finns överförbarhet? (Ja/Nej) 

28. Finns en röd tråd genom hela artikeln? (Ja/Nej) 

 



  
 

VI 

Bilaga 5. Granskningsmall kvantitativa artiklar 
Granskningsmallen som använts har tagits från Forsberg och Wengström (2008). Mallen har 

reviderats för att ge en mer heltäckande granskning. Inspiration till modifieringen har kommit 

från tidigare examensarbeten och tidigare föreläsningar i artikelgranskningar. 

 

1 poäng/Ja. Maximalt 16 poäng. Medel kvalité: 10-12. Hög kvalité: 13-16. 

 

Syfte 

1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? Ja/nej  

2. Finns det en tydlig forskningsfråga? Ja/nej 

Metod 

3. Har forskarna redogjort för inklusions- och exklusionskriterier? Ja/Nej 

4. Är urvalsmetoden beskriven? Ja/Nej 

5. Är urvalet representativt? Ja/Nej 

6. Är urvalet väl beskrivet (ålder, kön utbildning etc.)? Ja/Nej 

7. Finns en bortfalls analys? Ja/Nej 

8. Finns det ett etiskt resonemang? Ja/Nej 

9. Är en pilotstudie gjord? Ja/Nej  

10. Är analysmetoden beskriven? Ja/Nej 

Resultat 

11. Är resultatet generaliserbart? Ja/Nej 

12. Finns det en statistisk signifikans? Ja/Nej 

13. Diskuteras validitet?  Ja/Nej 

14. Är reliabiliteten beräknad? Ja/Nej  

15. Har resultatet klinisk betydelse? Ja/Nej 

16. Svarar resultatet an på syftet? Ja/Nej 
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Bilaga 6. Artikelmatris över valda artiklar 
 Författare, år, land, titel, tidskrift.  Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

1 Goldblatt, H. (2009) Israel. Caring for 

abused women: impact on nurses’ 

professional and personal life 

experiences.  

Journal of Advanced Nursing 

 

  

Undersöka hur 

sjuksköterskors 

professionella och 

personliga liv 

påverkas av att 

vårda misshandlade 

kvinnor. 

Metod: Fenomenologisk studie med 

semistrukturerade frågor. 

Urval: Ändamålsenligt där 22 kvinnliga 

israeliska sjuksköterskor som arbetat med minst 

1 misshandlad kvinna det senaste året deltog.  

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

analyserades via innehållsanalys. 

Ett huvudresultat: ”Att kämpa på 

jobbet och hemma”, som 

baserades på två subteman: ”Att 

möta våld i nära relationer”, och 

”Skilja på jobbet och fritid”. 

Hög 

2 Watt, M., Bobrow, E., Moracco, K. 

(2008) USA. Providing Support to 

IPV Victims in the Emergency 

Department.  

Violence Against Women 

Beskriva potentiella 

sociala stöd för den 

misshandlade 

kvinnan beroende 

på i vilket skeende 

hon är att kunna 

avslöja och ta 

ställning till 

misshandeln.  

Metod: Kvalitativ med semistrukturerade frågor 

som kretsade kring 3 IPV-scenarion. 

Urval: Ändamålsenligt konsekutivt med 16 

kvinnor som bor på kvinnojourer och 10 

sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning. 

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

kodades med ATLAS.ti. Innehållet i intervjuerna 

summerades och jämförelser gjordes mellan 

kvinnorna, sköterskorna och de 3 scenariona  

Resultatet lyfter sjuksköterskans 

tankar kring hur de ska möta en 

kvinna drabbad av IPV, vad de 

tror att kvinnan vill ha hjälp med 

samt vad de tror att kvinnan har 

för tankar kring sin situation. 

Medel 

3 Van der Wath, A., van Wyk, N., van 

Rensburg, E. (2013) Sydafrika. 

Emergency nurses’ experiences of 

caring for survivors of intimate 

partner violence.  

Journal of Advanced Nursing 

Utforska och 

beskriva essensen i 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda kvinnor som 

utsatts för våld i 

nära relationer. 

Metod: Beskrivande fenomenologisk med en 

strukturerad intervju. 

Urval: Ändamålsenligt med 11 sjuksköterskor 

som varit i kontakt med IPV det senaste året. 

Analys: Intervjuerna transkriberades och 

deskriptiv fenomenologisk analys användes för 

att få fram essensen i intervjuerna.  

 

De beskriver hur mötet med de 

IPV-drabbade kvinnorna påverkar 

sjuksköterskorna, dels i 

yrkesrollen men även i det privata 

livet. Detta kan i vissa fall leda till 

psykiska besvär och känslomässig 

påverkan.  

 

Medel 
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4 Brykczynski, K., Crane, P., Medina, 

C., Pedraza, D. (2011) USA. Intimate 

partner violence: Advanced practice 

nurses clinical stories of success and 

challenge.  

Journal of the American Academy of 

Nurse Practitioners 

Att belysa 

sjuksköterskors 

kunskap och 

erfarenheter i 

omvårdnaden av 

patienter som 

utsatts för våld i 

nära relationer. 

 

Metod: Kvalitativ tolkande fenomenologi med 

en ostrukturerad intervju. 

Urval: Ändamålsenligt urval med 10 advanced 

practice nurses (APN) som har mer än 10 års 

erfarenhet av att möta kvinnor utsatta för IPV.  

Analys: Transkriberade intervjuer analyserades 

via en fenomenologisk metod. 

Resultatet belyser sjuksköterskors 

upplevelse av mötet med den IPV 

drabbade kvinnan. De belyser 

vikten av en holistisk vård och 

information. 

Medel 

5 Robinson, R. (2010) USA. Myths and 

stereotypes: how registered nurses 

screen for intimate partner violence. 

Journal of Emergency Nursing 

Undersöka 

sjuksköterskans roll 

relaterat till IPV i 

en 

akutvårdskontext.   

Metod: Fenomenologisk kvalitativ design med 

halvstrukturerade intervjuer. 

Urval: Ändamålsenligt urval med 13 

sjuksköterskor som arbetar på en 

akutvårdsavdelning. 

Analys: Deskriptiv statistik användes för att 

identifiera karaktäristiska. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades via inspiration 

av Colaizzi.  

Fyra huvudteman som behandlar 

sjuksköterskors syn på IPV samt 

varför de inte frågar kvinnor som 

inkommer till sjukhuset om IPV.  

Medel 

6 Tower, M., Rowe, J., Wallis, M. 

(2012) Australien. Reconceptualising 

health and health care for women 

affected by domestic violence.  

Contemporary Nurse. 

Utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

vårda kvinnor som 

upplevt IPV. 

Metod: Tolkande interaktionism med 

strukturerade intervjuer. 

Urval: Ändamålsenligt urval med 12 akut- och 

kommunsjuksköterskor med minst 5 års 

arbetserfarenhet. 

Analys: Tolkande analys av transkriberade 

intervjuer. 

 

 

 

 

De låter sjuksköterskorna själva 

definiera vad IPV är. Bristande 

utbildning samt tidsbrist lyfts som 

problematik kring mötet med den 

IPV-drabbade.  

Medel 
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7 Williston, C., Lafreniere, K. (2013) 

Kanada. “Holy Cow, Does That Ever 

Open Up a Can of Worms”: Health 

Care Providers’ Experiences of 

Inquiring About Intimate 

Partner Violence.  

Health Care for Women 

International, 

Undersöka 

primärvårdsanställd

as erfarenheter av 

att vårda patienter 

som utsatts för IPV, 

särskilt hur de 

anställda närmar 

sig och tolkar 

patientens 

berättelse av våld. 

Metod: Kvalitativ metod med strukturerade 

intervjuer. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 6 läkare och 3 

sjuksköterskor deltog.  

Analys: Tolkande fenomenologi av 

transkriberade intervjuer. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

patientperspektiv och att möta 

patienten där hon befinner sig var 

av största vikt. Omvårdnaden 

innebar bland annat att stärka 

patientens autonomi. Metaforen 

”att öppna Pandoras ask” var 

vanlig när screening diskuterades 

då de kände osäkerhet kring vad 

screeningen skulle medföra. 

Hög 

8 Leppäkoski, T., Åstedt-Kurki, P., 

Paavilainen, E. (2010) Finland. 

Identification of women exposed to 

acute physical intimate partner 

violence in an emergency department 

setting in Finland. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. 

Beskriva 

frekvensen av 

besök av kvinnor 

utsatta för IPV på 

en akutmottagning. 

Metod: Deskriptiv med både kvantitativ och 

kvalitativ metod. 

Urval: Bekvämlighetsurval. Data från 28 

akutmottagningar sammanställdes. 488 

deltagare. 

Analys: Den kvantitativa delen utgjordes av ett 

frågeformulär som analyserades med analytisk 

statistik. Den kvalitativa delen utgjordes av 

telefonintervjuer med ett randomiserat urval från 

den kvantitativa delen. Dessa intervjuer 

transkriberades och analyserades via kvantitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet tar upp varför 

misstanke om IPV väcks hos 

sjuksköterskor, vilka problem som 

finns i att identifiera IPV och hur 

stor besöksfrekvens våldutsatta 

kvinnors har på akutmottagningar, 

uppskattat av vårdpersonal. Drygt 

hälften av deltagarna hade 

problem med att identifiera IPV. 

Medel 

9 Sundborg, E., Saleh-Stattin, N., 

Wändell, P., Törnkvist, L. (2012) 

Sverige. Nurses’ preparedness to care 

for women exposed to Intimate 

Partner Violence: a quantitative study 

in primary health care. 

BMC Nursing. 

Bedöma 

sjuksköterskors 

beredskap till att 

identifiera och 

vårda kvinnor som 

utsatts för IPV. 

Metod: Kvantitativ metod med ett frågeformulär 

bestående av 27 frågor. 

Urval: Slumpmässigt urval bestående av 192 

sjuksköterskor som jobbar inom primärvården. 

Analys: Deskriptiv och analytisk statistik 

användes. Statistisk signifikans fastställdes med 

Pearson’s chi-square test. 

Undersöker prevalensen av 

utbildning om IPV bland 

sjuksköterskor. De har även mätt 

sjukskötterskors attityd till IPV. 

Sjuksköterskorna har även fått 

frågan om vad de anser är tecken 

på IPV.  

Hög 
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Bilaga 7. Exempel på analysprocess 
Meningsenhet Kondenserad enhet Kod  Underkategorier Kategori 

Flera studiedeltagare försökte 

sätta sig in (så mycket som 

möjligt) i kvinnans position 

för att ta kvinnans perspektiv. 

 

Sätta sig in i kvinnans 

position och ta kvinnans 

perspektiv 

Ta kvinnans perspektiv 

Sjuksköterskans underlättande 

strategier 

 

Sjuksköterskans strategier vid 

mötet med den våldsutsatta 

kvinnan. 
… flera deltagare ansåg att 

det viktigt att skapa en öppen 

atmosfär där kvinnor kan 

diskutera misshandel utan att 

känna att de blir dömda 

 Viktigt att skapa en öppen 

atmosfär och inte döma 

Icke dömande hållning 

… emotionellt överväldigad 

så att gränsen mellan sina 

egna känslor och patientens 

har suddats ut 

Gränsen mellan egna och 

patientens känslor suddas ut.  

Går in för djupt i kvinnans 

känslor 

Mötets negativa påverkan på 

sjuksköterskan 

Sjuksköterskans emotionella 

påverkan av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. 

… att se patienten lidande 

leder till en emotionell 

påverkan och känslor av 

depression, sorg, rädsla och 

chock 

Patientens lidande leder till 

negativ emotionell påverkan 

Negativ psykisk påverkan 

… sjuksköterskorna 

rapporterade fördelar och 

framgångar relaterat till 

effektiv screening och 

intervention 

 

 

Fördelar och framgångar med 

effektiv screening och 

intervention 

Lyckad screening och 

intervention ger framgång 

Mötets positiva påverkan på 

sjuksköterskan 
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Meningsenhet Kondenserad enhet Kod  Underkategorier Kategori 

… och ändå är de osäkra på 

vilken roll de spelar i 

kvinnans vård 

Osäkerhet kring vilken roll de 

har i vården 

Osäkerhet kring ansvar 

 

När kunskapen är otillräcklig 

 
Sjuksköterskans kunskaper 

kring våld i nära relationer  

 

… 58 % av de som svarade 

rapporterade att de hade 

problem i att identifiera IPV 

”ofta” eller ”nu och då” 

Fler än hälften hade problem i 

att identifiera IPV 

Svårt att identifiera IPV 

Sjuksköterskor var nio gånger 

mer troliga att fråga om våld 

om de skaffat kunskaper kring 

IPV av eget intresse. 

Mer troliga att fråga om IPV 

om intresse finns 

Intresse ger medvetenhet Engagemang ger större 

kunskap 

 

 

 


