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Sammanfattning    
 
Kvinnor som är utsatta för våld i nära relation är idag ett globalt hälsoproblem. Dessa 
kvinnor söker vård, men inte nödvändigtvis för den orsaken, vilket gör att 
sjuksköterskan bör vara välutbildad i ämnet. Syftet är att belysa sjuksköterskans 
upplevelser i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Detta anses vara 
viktigt för att kunna utveckla en god omvårdnad.  
 
Författarna har gjort en litteraturöversikt som har sammanställt sju kvalitativa studier 
och två kvantitativa studier som genomförts i olika länder. Resultatet presenteras i fyra 
olika teman; Sjuksköterskans känslor som uppstår i mötet, Hur känslorna påverka 
sjuksköterskan, Sjuksköterskans attityder och förförståelse och Sjuksköterskans 
förutsättningar i mötet. I mötet med den drabbade kvinnan upplever sjuksköterskan en 
rad olika känslor, både positiva och negativa. Utmärkande är att sjuksköterskan känner 
en stor sympati för kvinnan. De upplever det svårt att hantera de olika känslorna. 
Sjuksköterskans attityd och förförståelse påverkar identifieringen och mötet med 
kvinnan. Kunskapsbrist och arbetsmiljön ses som ett problem av de flesta 
sjuksköterskor. Känslorna sjuksköterskan upplever gör det svårt att separera jobb från 
privatliv samt att utföra sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskan är inte medveten om de 
riktlinjer som finns tillgängliga. Det behövs mer utbildning och synliggörande av 
riktlinjer. Ett vårdvetenskapligt förhållningssätt skulle fungera som ett stöd i 
sjuksköterskans arbete.  
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INLEDNING 
Det är med stor sannolikhet att en sjuksköterska någon gång i sitt yrke kommer möta en 
kvinna som lever eller har levt i en relation där de blivit utsatta för våld. World Health 
Organization (WHO) rapporterade att under 2014 blev 30 procent av alla kvinnor i 
världen utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin partner. Men bara 42 procent av de 
kvinnor som erfarit våld i en nära relation, har sökt vård för sina skador (World Health 
Organization, 2014). Sjuksköterskans upplevelse, förmåga att identifiera och hantera 
mötet med den utsatta kvinnan har stor inverkan på utfallet för både patient och vårdare. 
 
BAKGRUND 

Definition 
Enligt Förenta nationerna (FN) definieras våld i nära relationer som; ”Varje 
könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 
lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt 
frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (United Nations 
1994, svensk översättning).  
 

Hur ser det ut i Sverige idag? 
I den senaste undersökningen av Brottsförebyggande rådet (Brå) från 2012 uppgav sju 
procent av kvinnor i Sveriges befolkning att de varit utsatta för våld i nära relation. Ofta 
sker dessa handlingar i kombination av både psykiskt och fysiskt våld. Endast 12 
procent av dessa kvinnor har varit i kontakt med sjukvården. Brå påpekar dock att det är 
svårt att jämföra statistik från olika undersökningar och att mörkertalen av kvinnor som 
blir utsatta för våld i en nära relation troligtvis är stora. Enligt Brå är också andelen av 
våld i nära relationer högre i Sverige än övriga länder i Europa, enligt Brå kan detta 
bero på skillnader i jämställdhet och att det är mindre acceptabelt att prata om denna 
utsatthet i andra länder (Brottsförebyggande rådet 2014, ss. 7-9, 32-33, 87-88).  
 

Sjuksköterskans ansvar 
International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening 2012) beskriver 
sjuksköterskans ansvarsområden utifrån fyra områden: att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidandet. Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 
(2005)  redogör ytterligare för sjuksköterskans ansvarsområden. Sjuksköterskan skall 
vårda utifrån ett helhetsperspektiv och se varje individs lidande. Den legitimerade 
sjuksköterskan skall reflektera över sitt professionella handlande och personligen ta 
ansvar för att utveckla sin kunskap. Enligt föreskrifter från Socialstyrelsen (SOSFS 
2014:4) har hälso- och sjukvårdspersonal, vid misstanke om att en vuxen patient har 
utsatts för något slags våld av närstående, ett ansvar att fråga om orsaken till eventuella 
tecken som väckt denna misstanke. Socialstyrelsen påpekar att frågan skall ställas i 
enrum och att vårdpersonalen skall informera om det stöd och den hjälp som finns att 
få. Vårdpersonalen skall också se till vilka behov patienten har både fysiskt och 
psykiskt på grund av våldet. Socialstyrelsen ger även allmänna råd om att vårdgivaren 
bör se till att hälso- och sjukvårdpersonalen har tillräcklig kunskap om våld i nära 
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relationer för att kunna erbjuda en god vård. Tidigare forskning (Bradbury- Jones & 
Broadhurst 2015) visar att redan i sjuksköterskors utbildning upplever många studenter 
att kunskapen kring våld i nära relation är bristfällig. Studenterna förklarar att de får 
teoretisk kunskap om våld i nära relationer men inte förberedelse praktiskt hur de skall 
hantera situationen. Studenterna känner sig inte redo och uttrycker känslor såsom 
osäkerhet för att komma ut i praktiken och möta dessa kvinnor. 
 

När kvinnan söker vård 
Kvinnor som är utsatt för våld i nära relation har sannolikt en ökad chans att rapportera 
en medicinsk åkomma än kvinnor som inte är utsatta för våld (Eberhard-Gran, Schei & 
Eskild 2007). Kvinnor som söker vård för rehabilitering av missbruk eller på en 
akutmottagning är statistiskt mer utsatta för våld i nära relation (McCloskey et al. 2005). 
Våldet kan ta sig till uttryck på många vis, beroende vad det är för slags våld. 
Blåmärken, rivmärken, frakturer och avslitet hår är exempel på fysiska symptom som 
kan uppstå. Kvinnan kan drabbas av mindre synliga symptom såsom depression, yrsel, 
sömnstörningar, värk samt gynekologiska besvär (Socialstyrelsen 2015, s. 18). Berglund 
och Witkowski (2014, ss. 134-136) påpekar att många kvinnor inte alltid söker vård 
akut, utan istället söker sig till primärvården för mer kroniska besvär, både psykiska och 
fysiska. Många gånger ser kvinnan själv inte kopplingen mellan våldet och besvären. 
Enligt FN kan kvinnor som är utsatta för våld i en nära relation ha en förförståelse som 
gör att de inte inser vilken allvarlig situation de befinner sig i. I Mali tycker exempelvis 
74 procent av kvinnorna att männen är berättigade att använda fysiskt våld för att de har 
nekat dem sex. Denna statistik kan delvis förklaras genom att vissa regioner i världen 
ännu har traditioner i samhället där kvinnan i förhållandet förväntas tolerera våld från 
sin man (United Nations 2010, s. 137). Sjuksköterskan behöver ha kunskap om vanliga 
skador, symtom och konsekvenser för att kunna identifiera kvinnans vårdbehov 
(Berglund & Witkowski 2014, ss. 134-136). Detta är särskilt viktigt när kvinnan själv 
inte inser vilken situation hon befinner sig i och när hon inte ser kopplingen mellan 
ohälsan och våldet.  
 

Vad är ett vårdvetenskapligt perspektiv? 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 43-46) förklarar ett vårdvetenskapligt perspektiv som 
ett av många sätt att se på världen runt omkring. Grunden för detta perspektiv har fyra 
grundläggande begrepp: människan, hälsan, miljön och vårdandet. Dahlberg och 
Segesten (2010, ss. 103-104) har valt att benämna begreppet människan som patienten 
istället. Patienten innebär att sjuksköterskan ska utgå från patienten och ta hänsyn till 
hens livsvärld. Patienten är experten på sig själv och utifrån hen skall vårdandet ske. 
Dahlberg och Segesten (2010, ss. 47-49) beskriver vidare att målet med all vård skall 
vara hälsa. Hälsa är en ytterst subjektiv känsla som är unik för alla individer, men 
kännetecknas av ett hälsosamt liv, god fysik och framför allt välbefinnande. Hälsa 
handlar om att känna en inre balans, men också en balans i relation till omgivningen. 
Enligt International Council of Nurses (Svensk sjuksköterskeförening 2012) är två av 
sjuksköterskans huvudansvar att främja hälsa och återställa hälsa. Miljön handlar om att 
skapa en vårdande miljö för patienten som främjar och inspirerar till hälsa. Vårdandet 
handlar givetvis om att bekämpa ohälsa men framför allt om att stärka patientens 
hälsoprocesser. Detta för att ge patienten möjligheten och styrkan att själv ta tag i sin 
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ohälsa för att kunna återställa balansen i sitt liv (Dahlberg & segesten 2010, ss. 181, 
233-237). Om sjuksköterskan applicerar ett vårdvetenskapligt perspektiv när hen vårdar, 
kan patienten, i detta fall kvinnan, enklare identifieras och mötas. Eftersom 
sjuksköterskan då ser till kvinnans hela situation, då kvinnan inte alltid söker för just 
våld. Sjuksköterskan har som ovan nämnt ansvar att skapa förutsättningar för en trygg 
miljö, inte minst för att ge kvinnan förutsättningar och mod att berätta om våldet. Detta 
kan ske genom att följa socialstyrelsens (SOSFS 2014:4) råd som beskrivs i tidigare 
stycke samt skapa en vårdande relation till kvinnan. 
 

En vårdande relation  
En vårdande relation bör resultera i möten som främjar patientens hälsoprocesser. 
Sjuksköterskan bör vara medveten om att det är hen som ansvarar för att mötet skall bli 
vårdande. Genom öppenhet och följsamhet bör sjuksköterskan bemöta patienten utifrån 
dess livsvärld, men samtidigt vara medveten om att det är patientens integritet som 
avgör hur nära en vårdande relation kan bli. En vårdande relation måste röra sig i två 
riktningar, där båda parter aktivt måste medföra något i mötet (Dahlberg & Segesten 
2010, ss. 192-195; Wiklund 2003, ss. 155-158). Brist på reflektion och kunskap kan 
förhindra att en vårdande relation uppstår och kan då leda till ett vårdlidande. Det finns 
även risk att vårdaren kan föra över sitt eget lidande på patienten. Vården blir då inte 
vårdande. Som ovan nämnt är det sjuksköterskans ansvar att relationen blir vårdande, 
därmed är det också sjuksköterskans ansvar att reflektera över sitt eget mående och 
vårdande och hur det påverkar relationen till patienten (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
211-213). När sjuksköterskan möter den våldsutsatta kvinnan är det av vikt att hen är 
medveten om sitt ansvar för att mötet ska bli vårdande. När sjuksköterskan förbiser sin 
egen förförståelse och sätter kvinnan i fokus kan mötet bli öppet och följsamt. 
Sjuksköterskan kan fungera som en trygg bas (Wiklund 2003, s. 156) i den vårdande 
relationen, där kvinnan får möjlighet att utforska sig själv och sitt mod att förändra sin 
livssituation.  
 

Förförståelsen 
Wiklund (2003, ss. 52-53) beskriver förförståelse utifrån Heidegger och Gadamer´s 
teorier, förförståelsen styr hur vi som människor uppfattar omgivningen utifrån tidigare 
erfarenheter och kunskaper. Det är utifrån vår förförståelse vi väljer att handla. Tidigare 
studier (Efe & Taşkın 2012; Inoue & Armitage 2014) visar på att sjuksköterskan kan 
besitta en förförståelse som i vissa fall kan resultera i att identifiering inte genomförs. 
Sjuksköterskor påverkas av stereotyper och samhällets normer. De tror att det är en 
familjeangelägenhet som också borde lösas inom familjen. Sjuksköterskorna (Inoue & 
Armitage 2014) vill inte engagera sig och anmärka eventuellt våld innan kvinnan själv 
uttalar sig om våldet. Ekebergh (2009, ss. 31-41) menar att det är genom sin livsvärld 
som sjuksköterskan ser till sina tidigare erfarenheter. Det är först när sjuksköterskan 
börjar reflektera som ny kunskap kommer uppstå. Livsvärld och reflexion skall ses som 
navet i förförståelsens utveckling.  
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PROBLEMFORMULERING 
Som det belyses i bakgrunden är våld i nära relation ett globalt hälsoproblem. Det är 
med stor sannolikhet som sjuksköterskan någon gång i sitt yrke kommer möta en 
våldsutsatt kvinna. I en redan sårbar situation är det av vikt att en god omvårdnad ges. 
Redan i utbildningen upplever sjuksköterskan osäkerhet inför mötet med kvinnan. 
Sjuksköterskans upplevelser vid mötet bör belysas, detta för att kunna utveckla goda 
riktlinjer och en god omvårdnad, eftersom sjuksköterskans livsvärld reflekteras i 
vårdandet.  
 
SYFTE 
Att belysa sjuksköterskans upplevelser i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer. 
 
METOD 

Design 
Författarna valde att göra en litteraturstudie i denna uppsats. Detta för att kunna 
sammanställa nuvarande studier och få en översikt kring sjuksköterskans upplevelser i 
mötet med kvinnan. Vi har genomfört vår litteraturstudie baserat på Axelssons metod. 
Axelsson (2013, ss. 203-220) skriver att en litteraturstudie lär studenter hur 
kunskapssökning skall ske, hur den skall värderas och hur de skall sammanställa den.  
 

Datainsamling/ Urval 
Initialt gjordes en bred sökning på databasen Cinahl utan att avgränsa, med sökorden 
”battered women” och ”nursing” vilket gav en träff på 387 artiklar. Sökningen ansågs 
för stor av författarna och innehöll flera orelevanta artiklar. För att avgränsa sökningen 
gjordes inklusions- och exklusionskriterier. 
Inklusionskriterier: Författarna bestämde årtalen 2005-2015 för att nå aktuell 
forskning inom ämnet. Avgränsningar i sökningarna gjordes genom att använda 
inklusionskriterierna; Peer- rewieved, English text och Female. 
Exklusionskriterier: Artiklar som inte uppfyllde uppsatsens syfte och artiklar som 
krävde ersättning för fulltext valdes bort, sistnämnda på grund av ekonomiska skäl.  
Reviewartiklar valdes bort för att enbart nå primärkällor.  
 
Författarna valde att söka efter kvalitativa artiklar i första hand eftersom syftet var att 
undersöka sjuksköterskans upplevelser, och då ansågs kvalitativa artiklar som det mest 
lämpliga valet. Under datainsamlingen hittades även två kvantitativa artiklar som ansågs 
vara relevanta för denna studie. Databaserna som användes var Cinahl och Pubmed. De 
sökorden som användes i Cinahl var exempelvis: ”Domestic violence”, ”intimate 
partner violence”, ”battered women” och ”nurse+”. Sökord i Pubmed var ”intimate 
partner violence”, ”barriers” och ”nurses”.  Även en manuell sökning genomfördes. 
Axelsson (2013, ss. 208-211) beskriver att när manuell sökning genomförs identifierar 
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läsaren artiklar, genom andra artiklars referenslistor, som kan användas till sitt eget 
syfte. Artiklarna som hittades och som var relevanta för syftet kvalitetsgranskades 
utifrån Fribergs mall (2012, ss. 138-139). Granskningen resulterade i att nio artiklar 
valdes ut till analys.  

Dataanalys 
Nio artiklar valdes ut och analyserades utifrån Axelssons (2013, ss. 212-216) metod. 
Författarna läste igenom artiklarna enskilt för att skapa sin egen uppfattning, därefter 
läste författarna artiklarna tillsammans för att jämföra och sammanställa sina analyser 
till en helhet. Detta gjordes noggrant och upprepande gånger. Därefter gjordes 
noteringar på artiklarnas marginaler. För att få en bättre översikt fördes artiklarnas syfte, 
metod och resultat in i en tabell (Se Bilaga 1). En färgkodning genomfördes, för att 
lättare urskilja teman till resultatet. När samtliga teman var identifierade lästes alla 
artiklar igenom igen för att skapa en helhet i resultatet. Axelsson (2012, s. 212) 
beskriver vikten av att bearbeta data som en helhet för att kunna dela upp data, och i 
slutändan skapa en ny helhet.   
 
RESULTAT 
Fyra teman identifieras i resultatet (se Figur 1). Sjuksköterskans attityder och 
förförståelse upplevdes påverka mötet med kvinnan samt dess utfall. Sjuksköterskans 

Tabell 1, Insamling 
Databas Söktermer Antal träffar med 

inklusionskriterier 
Slutligt 
urval 

Cinahl “Domestic abuse” AND “Caring” 18 1 
Cinahl “Battered women” AND 

“Nursing” 
118 2 

Cinahl  “Intimate partner violence” AND 
“Screening” AND “Nursing” 

52 2 

Cinhal “Domestic Violence” AND 
“Nurse+” AND “Experience”  

49 1 

Cinahl  “Intimate partner violence” AND 
“Nurse+” AND “Attitudes” 

50 1 

Pubmed “Intimate partner violence” AND 
“Barriers” AND “Nurses” 

12 1 

Manuell 
sökning 

Relevans för syfte och 
frågeställningar 

 1 
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känslor som uppstod i mötet medförde osäkerhet inför mötet med kvinna samt 
påverkade sjuksköterskans förhållningsätt till den utsatta kvinnan. Sjuksköterskans 
upplevde det svårt att förhålla sig till sin professionella roll då många känslor uppstod i 
mötet. Sjuksköterskans förutsättningar och kunskap upplevdes framför allt bristfälliga. 
De fyra teman visar tillsammans på att sjuksköterskan upplever många barriärer i mötet 
med den utsatta kvinnan, samtidigt upplever sjuksköterskan en välvilja och empati i 
mötet. Barriärerna leder i många fall till att identifieringen inte sker eller att mötet inte 
blir vårdande.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sjuksköterskans känslor som uppstår i mötet 
Utmärkande i flertalet studier var den emotionella påverkan som sjuksköterskor kunde 
drabbas av i mötet med kvinnor som erfarit våld i en nära relation (Beynon, Gutmanis, 
Tutty, Wathen & Macmillan 2012; Goldblatt 2009; Häggblom & Möller 2006; Taylor, 
Bradbury- Jones, Kroll & Duncan 2013; Tower, Rowe & Walllis 2012; van der Wath, 
van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Smärtsamma känslor såsom sorg, rädsla, 
sympati kunde uppstå som en effekt av att bevittna kvinnans fysiska skador och 
psykiska smärta. Även att lyssna till kvinnors berättelser om hur våldet skett lämnade 
känslor som sympati och sorg, såpass att de ibland grät vid blotta åsynen av den utsatta 
kvinnan. I förlängningen ledde dessa känslor till att sjuksköterskor upplevde sin 
situation som stressig och deprimerande (van der Wath et. al 2013). Förvirring, 
frustration och ilska kunde dessutom uppstå hos sjuksköterskan om kvinnan valde att 
stanna kvar hos sin våldsbejakande partner (Beynon et al. 2012).  En sjuksköterska 

 
Sjuksköterskans 

känslor som 
uppstår i mötet 

 

 
Hur känslorna 

påverkar 
sjuksköterskan 

 

Sjuksköterskans 
attityder och 
förförståelse 

 

Sjuksköterskans 
förutsättningar i 

mötet 

Figur 1, färgkodade teman från analys 
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beskrev att det värsta var att se kvinnan som fanns bakom alla fysiska sår (Häggblom et 
al. 2006).  
 
Trots många negativa och tunga känslor tröstade sig flera sjuksköterskor med att den 
insats de gjort, förhoppningsvis också gjort skillnad eller kunnat leda till en förändring i 
framtiden (Robinson 2010). Sjuksköterskorna uttryckte att vetskapen om att en kvinna 
har fått hjälp, gav känslor som lättnad och glädje samt underlättade deras bearbetning av 
sina egna känslor (van der Wath et. al 2013). 
 

Hur känslorna påverkar sjuksköterskan 
Det fanns de sjuksköterskor som blev så emotionellt berörda att deras privata liv 
påverkades negativt. Sjuksköterskor kunde ta med sig tunga känslor och en mängd 
obesvarade frågor hem. Oro över om den utsatta kvinnan faktiskt lämnade sitt 
förhållande eller om hon ens överlevde natten. Dessa känslor kunde stanna länge hos 
sjuksköterskor och ibland aldrig lämna dem, vilket kunde trigga bilder i hjärnan hur 
kvinnan blir skadad (van der Wath et. al 2013). I studien av Goldblatt (2009) beskrev en 
sjuksköterska hur hon förkroppsligade kvinnans berättelse och applicerade på sig själv. 
Hon såg kvinnans slagna ansikte när hon tittade i spegeln, och förlorade nästan sin egen 
identitet, vilket upplevdes som obehagligt och utmattande.  
 
Sjuksköterskor hanterade mötet med kvinnorna på olika sätt. Känslor av maktlöshet och 
ensamhet var vanligt förekommande känslor som kunde uppstå hos sjuksköterskor 
(Häggblom et. al 2006). Goldblatt (2009) skrev att en känsla av personligt ansvar var 
utmärkande hos sjuksköterskorna. Det kunde leda till att sjuksköterskan tvingades 
distansera sig från sina egna känslor, för att orka hantera sin professionella roll som 
sjuksköterska och utföra sina arbetsuppgifter adekvat. En annan sjuksköterska i samma 
studie uttryckte att det inte fanns tid för samtal, och att det heller inte var hens jobb att 
agera psykolog. Detta var en metod för sjuksköterskan att undvika en emotionell 
inblandning, dock på bekostnad av att sjuksköterskan inte vårdade utifrån ett 
helhetsperspektiv (Goldblatt 2009). Sjuköterskor kände en så stor sympati för kvinnorna 
att de var tvungna att ”skydda sig” genom att distansera sig emotionellt (Tower et al. 
2012; van der Wath et. al 2013). En del sjuksköterskor uttryckte oro för att tappa 
kontrollen i mötet med kvinnan. Liknelsen att ”öppna en burk med maskar” förekom 
hos en sjuksköterska, som uttryckte oro och rädsla över att tappa kontrollen över 
situationen och vad som kunde komma fram när de lyssnade till kvinnorna (Taylor et. al 
2013). 
 

Sjuksköterskans attityder och förförståelse 
Sjuksköterskan hade många olika fördomar och attityder inför mötet med kvinnan 
(Goldblatt, 2009; Robinson 2010; Taylor et al. 2013; Tower et al. 2014). Sjuksköterskor 
upplevde att deras förförståelse kunde påverka identifieringen och även leda till att de 
inte identifierade dessa kvinnor. Ofta på grund av att identifieringen kändes onödig, 
eftersom sjuksköterskorna upplevde att kvinnan kunde känna sig kränkt vid frågan om 
våld vilket kunde resultera i att hon inte ville ta emot hjälpen (Robinson, 2010). 
Sjuksköterskor upplevde det lättare att fråga kvinnor från lägre ställda klasser i 
samhället då de upplevde att de kvinnorna inte tog lika illa vid sig vid frågan om våld. 
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Sjuksköterskor upplevde att kvinnor från den högre klassen i samhället är lika utsatta 
som andra samhällsklasser, dock trodde de att deras män har bättre koll på vilka slag 
och blåmärken som märks inom sjukvården. Därför blev dessa kvinnor svårare att 
identifiera (Robinson, 2010; Taylor et. al 2013). De visade sig att några sjuksköterskor 
trodde att kvinnorna själva hade en bidragande del i att de lever i en våldsrelation. 
Antingen att kvinnorna väljer fel partner eller att de själva provocerar fram våldet 
(Taylor et al. 2013).  
 
En sjuksköterska svarade att hen inte gillade att arbeta med dessa kvinnor då de tar för 
lång tid att vinna deras förtroende och att det inte är värt tiden då kvinnan inte 
samarbetar på grund av rädsla (Goldblatt, 2009). Överlag kände sjuksköterskorna ett 
ansvar för dessa kvinnor när identifieringen skett och mötet uppstått (Deboer et al. 
2013; Goldblatt 2009; Häggblom et al. 2006; Taylor et al. 2013). 
 

Sjuksköterskans förutsättningar i mötet 
Sjuksköterskor upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid för att vårda det psykiska 
hos en patient på grund av deras redan tunga arbetsbelastning. Detta ledde till att de 
drog sig från att försöka identifiera kvinnor som var utsatta för våld i nära relationer, då 
det skulle innebära mer jobb för dem (Beynon et. al 2012; Häggblom et al 2006; 
Robinson 2010; Tower et al 2012). De finns dock studier som visar tvärtemot, att vissa 
sjuksköterskor upplevde att arbetsmiljön visst gav dem möjlighet och tid att identifiera 
kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer (Deboer, Kothari, Kothari, Koestner & 
Rohs, 2013). 
 
Studier pekade på att kunskapsnivån inom ämnet skiljer sig åt mellan sjuksköterskorna 
på avdelningarna (Deboer et. al 2013; Häggblom et al. 2006).  Sjuksköterskor upplevde 
det svårt att möta utsatta kvinnor, då de inte fått någon adekvat utbildning inom ämnet. 
Oroligheter inför vilka frågor som kan ställas och när, samt vad som kan göras efter ett 
avslöjande (Beynon et al 2012; Robinson, 2010; Tower et al 2012). 
På akutmottagningar kunde tempot vara högt och känslan av att inte hinna lyssna på 
sina patienter kunde uppstå. Bristen på kompetens gjorde också att sjuksköterskor såg 
akuten som en vänthall under natten för de drabbade kvinnorna eftersom att andra mer 
passande instanser skulle ta över patienten på morgonen (Tower et. al 2012). I en studie 
upplevde sjuksköterskor att de använde sig av sin magkänsla/intuition som en resurs, 
och genom att känna in sina känslor i kombination med sin kunskap, kunde de 
identifiera kvinnor utsatta för våld även i det oplanerade mötet.  Dessa sjuksköterskor 
påpekade också vikten av att våga lita på sin egen magkänsla när något inte stämmer 
med kvinnans berättelse (Häggblom & Dreyer Fredriksen, 2011). 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna anser att valet av metod var den mest lämpliga för denna uppsats. Med tanke 
på författarnas tidigare erfarenhet inom vetenskapligt skrivande och tidsramen utfördes 
uppsatsen på en tillfredställande svårighetsgrad. Eftersom författarna inte varit i kontakt 
med kvinnor utsatta för våld, ansågs det inte vara en risk att deras egna upplevelser av 
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mötet skulle påverka resultatet. Däremot kan författarnas förförståelse vara influerad av 
samhällets stereotyper. För att undvika att författarnas förförståelse skulle påverka 
resultatet, läste författarna artiklarna enskilt och sedan tillsammans för att utbyta vad 
båda kommit fram till. 
 
Valet av artiklar anses vara en styrka, då alla förutom två artiklar är kvalitativa. Syftet 
var att undersöka sjuksköterskors upplevelser, därmed ansågs kvalitativa studier vara 
mest lämpliga för att uppfylla syftet. Anledningen till att två kvantitativa artiklar valdes 
ut är för att författarna anser det stärka resultatet då dessa två metoder komplementerar 
varandra. I vissa artiklar användes begreppet vårdpersonal men för att ha en röd tråd 
genom resultatet valde författarna att benämna vårdpersonal som sjuksköterskor. Detta 
ansågs applicerbart då största delen av deltagarna i dem olika studierna var 
sjuksköterskor. Studierna är genomförda i många olika länder; Israel, Kanada, 
Skottland, Finland, Sydafrika, Australien och USA. Variationen av länder kan ses både 
som en styrka och svaghet. Resultat var lika oberoende av land och vi anser att 
variationen av länder ger ett internationellt resultat. Resultaten involverar enbart medel- 
och höginkomstländer och kan därför inte globalt generaliseras. Det är viktigt att ha i 
åtanke att ländernas sjuksköterskeutbildning kan skilja sig åt och synen på våld i nära 
relationer. Vi anser dock att det skulle varit intressant att undersöka sjuksköterskans 
upplevelse i enbart ett land, men då det inte finns tillräckligt med studier från ett land 
var detta inte ett alternativ för denna uppsats.   
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna litteratur översikt var att belysa sjuksköterskornas upplevelse i mötet 
med kvinnan. Resultatet visade på att sjuksköterskan upplever en emotionell påverkan i 
samband med mötet som påverkar dem negativt och positivt. Sjuksköterskornas 
förförståelse och kunskap påverkade mötet men även upplevelsen av tid för att se 
kvinnan som en helhet. Det framkommer att sjuksköterskans ansvar för den vårdande 
relationen blir bristande. Resultatet visar på att sjuksköterskan upplever att det finns 
barriärer som behöver bearbetas i mötet med kvinnan.  
 
Resultatet bekräftar tidigare forskning som nämnts i bakgrunden, att sjuksköterskan har 
fördomar och attityder om bland annat hur kvinnan kommer reagera på frågan om våld 
samt vilka kvinnor som drabbas. Sjuksköterskan låter dessa attityder och fördomar bli 
en barriär i mötet med kvinnan. Fördomarna och attityderna kan på så vis påverka 
mötets utgång. Berglund och Witkowski (2014, s. 139) menar på att ett bristande och 
skuldbeläggande bemötande, från i detta fall sjuksköterskan, kan försena ett avslöjande. 
Sjuksköterskan bör bemöta kvinnan respektfullt och empatiskt samt alltid vara 
medveten om att patienten oftast är i underläge. I en tidigare studie (Rose et al. 2011) 
om patientens upplevelser av att söka vård för våld i nära relationer bekräftas det att de 
är i en sårbar situation. Kvinnorna känner rädsla dels inför avslöjande, att 
vårdpersonalen inte skall tro på deras berättelse och att våldet skall öka. I en studie 
(Feder, Hutson, Ramsay, Taket 2006) uttrycker kvinnor önskningar att mötet med 
vårdpersonalen skall stärka deras förtroende, låta dem ta tag i problemet i deras egen 
takt och att vårdpersonalen visar följsamhet i kvinnans beslut. Wiklund (2003, ss. 156-
158) beskriver med andra ord att sjuksköterskan innehar en maktposition i den vårdande 
relationen på grund av att hen besitter en kunskap. Sjuksköterskan bör vara medveten 
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om hur denna makt används, och se till att makten används för att främja kvinnans 
hälsoprocesser och stärka hennes makt. Som det också är beskrivet i bakgrunden är det 
sjuksköterskans ansvar att relationen blir vårdande.  
 
Resultatet visade på att kunskapen och erfarenheterna skiljer sig åt mellan 
sjuksköterskor, men att sjuksköterskan ser kunskapsbristen som en barriär för att 
identifiera kvinnan. Wiklund (2003, s.237) beskriver att kunskap hör ihop med mod. 
Mod att inse sina egna begränsningar och förutsättningar. Rädsla kan uppstå inför att 
utveckla sin kunskap, då gamla arbetsrutiner kan ses som tryggare. Robinson (2010) 
nämner att det finns riktlinjer på sjukhuset men kan det vara så att sjuksköterskan är 
omedveten om dessa? Enligt svensk sjuksköterskeförening (2012) är det 
sjuksköterskans eget ansvar att hålla sin kunskap uppdaterad samt tillämpa aktuella 
riktlinjer vid utövande av sin profession. Ekebergh (2009, ss. 38-40) beskriver hur 
reflektion kan tillföra en ökad kunskap. När sjuksköterskan börjar reflektera över sitt 
handlande kommer också kunskapen utvecklas. Genom att medvetet applicera den 
hermeneutiska cirkeln (Birkler 2007, ss. 41-43) i sitt arbete kan sjuksköterskan utveckla 
sin kunskap genom att tillämpa sin förförståelse med ny förståelse. Hermeneutiska 
cirkeln innebär att förförståelsen hela tiden ändras då ny kunskap tillkommer.  
 
Resultatet visade på att sjuksköterskan upplever att det inte finns tillräckligt med tid för 
att identifiera kvinnor som är utsatta för våld, eftersom detta skulle medföra mer jobb 
för sjuksköterskan. Resultatet pekar på att sjuksköterskor inte ser till hela kvinnan utan 
vårdar enbart de fysiska åkommorna. Wiklund- Gustin och Bergbom (2012, ss. 282-
287) beskriver tid utifrån två begrepp inom vården, ”vårdtid” och ”vårdande tid”. 
”Vårdtid” är konkret, exakt och tillfällig. Det kan exempelvis vara ett visst klockslag. 
När patienten rör sig mellan hälsa och lidande uppstår ”Vårdande tid”.  En stressig och 
hårt belastad arbetsmiljö kan resultera i att sjuksköterskan inte prioriterar somliga 
arbetsuppgifter som lika viktiga. Detta kan leda till att patienten inte vågar belasta 
sjuksköterskan med sitt vårdbehov och då försummas den vårdande tiden. Dahlberg 
Nyström, Suserud och Fagerberg (2003 ss. 34-38) menar att när sjuksköterskan inte ser 
till hela patienten och bekräftar dess lidande, samt främjar patientens hälsoprocesser kan 
ett vårdlidande uppstå.  
 
Ett av sjuksköterskans främsta ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening 2008) är 
att främja hälsa. Det hälsofrämjande vårdandet bör ske utifrån en helhetssyn med mål att 
se patientens hela livsvärld. För att sjuksköterskan skall kunna vårda på ett försvarbart 
sätt och undvika att ett vårdlidande uppstår bör vårdandet utgå från ett holistiskt synsätt. 
Det syftar till att se patienten som helhet. För att kunna främja hälsa krävs det att 
relationen och mötet blir vårdande. Förutom patientens fysiska åkommor bör 
sjuksköterskan även se till bland annat patientens hemförhållande och sociala 
livssituation. Sjuksköterskan kan aldrig själv avgöra vad som är relevant eller inte i en 
specifik situation (Birkler 2007, ss. 48-49). Genom att tillämpa ovanstående kan 
sjuksköterskan ta sitt professionella ansvar, att vårda kvinnan som en hel person och 
inte enbart en fysisk åkomma.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskan upplever en rad olika känslor i mötet med den utsatta 
kvinnan, detta leder till att sjuksköterskan kan få svårt att hantera och bearbeta sina 
känslor. Sjuksköterskan upplevde känslor så som sorg, frustration och sympati för sina 
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patienter. För en del sjuksköterskor blir detta överväldigande vilket leder till att 
sjuksköterskan påverkas negativt och tar med sig känslorna hem. Den emotionella 
påverkan kan leda till att sjuksköterskan distanserar sig från kvinnan, vilket gör att 
sjuksköterskan brister i sitt ansvar gentemot kvinnan. Wiklund beskriver att en vårdande 
relation handlar om att bli berörd, både fysiskt och psykiskt. När en relation skapas är 
det omöjligt att själv förbli oberörd. Att som sjuksköterska visa att hen blir berörd ger 
förutsättningar att skapa en relation samt möjligheten till utveckling för patienten 
(Wiklund 2003, ss. 159-160). Det är dock av vikt att svåra känslor bearbetas för att 
kunna erbjuda patienten en god vård (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 122-123). När 
sjuksköterskan känner rädsla för att det personliga engagemanget blir för stort kan det 
leda till att hen negligerar sitt ansvar att skapa en vårdande relation. Detta kan leda till 
att vårdandet blir icke- vårdande (Dahlberg et al. 2003, ss. 47-48). Wiklund (2003, ss. 
162-163) beskriver att när sjuksköterskan finner modet uppstår möjligheter. Om 
sjuksköterskan har modet att stå kvar vid sin patients sida när hen delar med sig av sin 
livsberättelse, kan sjuksköterskan lyssna och ta in patientens känslor och därmed 
bekräfta patientens lidande och vårda hen som en betydelsefull person. Wiklund (2003, 
s. 35) beskriver vidare att sjuksköterskan bör vårda professionellt och inte privat, detta 
för att undvika att den emotionella påverkan tar över och påverkar vårdandet. Ekebergh 
(2009, ss. 54-55) beskriver hur sjuksköterskan kan vårda professionellt genom att 
koppla upplevelserna i praktiken till den teoretiska betydelsen. Detta kan ske med hjälp 
av reflexion. Sjuksköterskan kan reflektera över sin upplevelse och koppla ihop med 
den teoretiska kunskapen för att skapa en samlad kunskap och därmed en utgångspunkt 
för det professionella vårdandet. 
 
Det är av vikt att se på våldets effekter på en samhällsnivå och inte bara individnivå, då 
våldet är ett globalt problem som medför stora kostnader. Johnsson- Latham (2014, s. 
26) nämner en studie som genomfördes 2007 där det framkom att kostnader för våld 
mot kvinnor mättes upp till 1,5 miljarder kronor i Sverige. Vi tror att genom utveckla 
kunskapen och fler förebyggande åtgärder kring våld i nära relation, kan färre kvinnor 
drabbas och därmed den hållbara utvecklingen gynnas positivt.  
 
SLUTSATSER 
I mötet med den våldutsatta kvinnan upplever sjuksköterskan en rad olika känslor, både 
positiva och negativa. Dessa känslor påverkar sjuksköterskans vårdande. 
Sjuksköterskan upplever det svårt att hantera sina känslor och inte låta det gå ut över sitt 
privata liv. Hen upplever en brist på kunskap men trots det tar hen inte sitt ansvar att 
utveckla sin kunskap kring ämnet. Sjuksköterskan upplever det svårt att se kvinnan som 
en helhet på grund av tidsbrist. Detta kan det leda till att sjuksköterskan negligerar sitt 
professionella ansvar att identifiera kvinnan samt utveckla en vårdande relation. 
Sjuksköterskan har en förförståelse och en rad attityder i mötet med kvinnan som tyder 
på okunskap och rädsla, men överlag har hen ett stort ansvar och en stor entusiasm i 
mötet med kvinnan. Genom att tillämpa ett vårdvetenskapligt förhållningssätt och 
utmana sin kunskap och förförståelse kan sjuksköterskan erbjuda en god vård. 
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Kliniska implikationer 
Eftersom sjuksköterskan upplever kunskapsbristen som en barriär i mötet, bör det 
införas mer utbildning kring ämnet våldutsatta kvinnor, detta för att kunna öka 
identifieringen och stödja sjuksköterskan i mötet med kvinnan. I resultatet skiljer det sig 
åt hur sjuksköterskan upplever sin kunskapsnivå. Sjuksköterskorna som upplevde sig ha 
kunskap, upplevde också att de hade tid och möjlighet att vårda kvinnan som en helhet. 
Finns det ett samband mellan kunskap och upplevelsen av att ha tid för sina patienter? 
Vi ställer oss frågande angående detta. Är det även möjligt att sjuksköterskan inte 
utvecklar sin kunskap på grund av rädslan för ansvaret som medföljer? Vi anser att de är 
av vikt att göra framtida studier på hur sjuksköterskor upplever detta samband. Det 
behövs mer stöd från arbetsgivare och mer reflektion med kollegor för att kunna 
bearbeta den emotionella påverkan mötet medför. Utbildning om hur man 
implementerar ett vårdvetenskapligt förhållningsätt i sitt vårdande skulle vara av stor 
betydelse.  
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Författare 
Årtal 
Titel 
Tidskrift 
 

Syfte Metod Urval Resultat  

Författare: 
Beynon, C., 
Gutmanis, I.,  Tutty, 
L., Wathen, C & 
Macmillan, H.  
År: 2012 
Titel:Why 
Physicians and 
nurses ask (or 
don´t) about partner 
violence: a 
qualitative analysis.  
Tidskrift: BMC 
public health 

Att identifiera 
barriärer och 
handledning till att 
fråga om våld i nära 
relation.  Specifika 
mål var att 
utforska läkares 
och sjuksköterskors 
erfarenheter, både 
professionella och 
personliga, 
när de frågar om 
IPV; 2) bestämma 
variation av 
disciplin 
det vill säga, 
sjuksköterska eller 
läkare; och 3) 
identifiera 
konsekvenser 
för praktiken, 
arbetsplatspolicy 
och utveckling av 
läroplaner. 
 

Författarna använde 
sig av en enkät med 
frågor om hinder 
och professionalitet, 
enkäten avslutades 
med två öppna 
frågor. En induktiv 
analys metod 
användes för att 
hitta teman och 
begrepp i de två 
öppna frågorna.   
Fischer´s exakta 
test användes för att 
statistiska skillnader 
mellan 
sjuksköterskans och 
läkarnas svar.  
 

Deltagarna 
radomiserades till 
studien. 1000 
Läkare och 1000 
sjuksköterskor fick 
enkäten på mail. 
Deltagarna skulle 
jobba med någon av 
inriktningarna: 
familjecentrerad 
vård, akuten, 
vårdcentral, 
obstetrik och 
gynekologi. 
 

769 Deltagare 
avslutade studien. 
(527 Sjuksköterskor 
& 238 Läkare)  
Författarna 
identifierade teman 
och begrepp som: 
Brist på tid, 
attityder mot 
kvinnor som utsätts 
för våld, brist på 
träning, Språk och 
kultur skillnader. 
De som skiljde sig 
mellan 
sjuksköterskornas 
och läkarnas svar 
var de olika 
förväntningarna på 
professionerna, 
arbetsmiljön. 
Sjuksköterskorna 
uppgav mer 
frekvent en oro för 
bristande 
utbildning. 

Författare: 
Goldblatt, H. 
År: 2009  
Titel: Caring for 
abused women: 
impact on nurses 
‘professional and 
personal life 
experiences. 
Tidskrift: Journal 
of advanced nursing 

Att utforska 
inverkan av att 
vårda våldsutsatta 
kvinnor på 
sjuksköterskornas 
professionella roll 
och personliga 
upplevelser 

En fenomenologisk 
studie genomfördes 
2005 i Israel. Data 
samlades in med 
hjälp av djupgående 
intervjuer med 22 
kvinnliga israeliska 
sjuksköterskor på 
sjukhus och 
sjukvårdskliniker i 
Israel. Resultatet 
analyserades på två 
olika sätt för att 

Ett ändamålsenligt 
urval av 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
våldsutsatta kvinnor 
i olika vårdmiljöer 
rekryterades för att 
uppnå variation 
bland 
studiepopulationen 
och antal bestämdes 
med mättnads 
principen. 

Sjuksköterskor 
kämpar med 
balansen mellan sin 
professionella roll 
och sitt privatliv. 
Sjuksköterskan har 
svårt att hantera 
sina känslor i och 
efter mötet med den 
utsatta kvinnan. 
Yrkesrollen blir 
ifrågasatt. 
Förvirring uppstår i 
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hitta teman och 
begrepp först 
genom “open 
coding” sedan 
“axial coding” 

Deltagarna som 
medverkade i 
studien var 
kvinnliga 
sjuksköterskor som 
arbetat med minst 
en misshandlad 
kvinna under 
senaste året. 

privatliv med 
funderingar över 
genus, föräldraskap 
och intima 
relationer med sin 
partner. Artikel 
visar på att 
sjuksköterskor får 
blandade känslor, 
såsom empati och 
ilska. 

Författare: Van 
der Wath, A., Van 
Wyk, N. & Janse 
van rensburg, E. 
År: 2013  
Titel: Emergency 
nurses´experiences 
of caring for 
survivors of 
intimate partner 
violence.  
Tidskrift: Journal 
of advanced nursing 

Rapportera en 
studie av 
akutsjuksköterskors 
erfarenhet av att ta 
hand om 
överlevande från 
våld i parrelationer 

En beskrivande 
fenomenologisk 
undersökning 
grundad på 
husserlian filosofi 
användes.  För att 
analysera resultaten 
identifierade 
författarna 
betydande teman 
och begrepp genom 
att sätta 
kommentarer i 
marginalen för 
varje gång något 
utmärkande 
uppdagades. 

11 sjuksköterskor 
som under de 
senaste året varit i 
kontakt med 
överlevande valdes 
ut. 
Sjuksköterskorna 
jobbade på två olika 
sjukhus i Sydafrika. 
Författarna har 
utgått efter 
mättnadsprincipen. 

Studien visade på 
att sjuksköterskorna 
upplevde känslor 
såsom ilska och 
empati. Men också 
lättnad när patienten 
blev förbättrad. När 
patienten lämnar 
avdelningen är 
sjuksköterskan kvar 
med en 
känslomässig 
påverkan och 
minnen som skapar 
lidande. 

Författare: 
Robinson, R. 
År: 2009.  
Titel: Myths and 
stereotypes: how 
registered nurses 
screen for intimate 
partner violence. 
Tidskrift: Journal 
of emergency 
nursing 

Att undersöka 
rollen av 
sjuksköterskor i 
akutmottagningar 
när det gäller våld i 
nära relationer. 

En fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Strukturerade öppna 
intervjuer med 10 
huvudfrågor. Data 
analyserades och 
delades in i olika 
teman. Dem 
använde sig av en 
sju stegs metod för 
dataanalys av 
Colaizzi. 

De 13 
Sjusköterskor som 
blev intervjuade 
skulle vara 
legitimerade. var 
från olika 
akutmottagningar i 
södra centrala USA. 
Inga 
exklusionskriterier 
tas upp. 

Myter och 
stereotyper påverkar 
sjusköterskors 
förförståelse och 
attityd mot kvinnor 
som är utsatta för 
våld. 
Sjuksköterskor 
känner en 
frustration, dels 
över kvinnornas val 
och att de inte kan 
göra något direkt på 
akutmottagningen. 
 Det finns bristande 
kunskap om ämnet. 
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Författare: Tower, 
M., Rowe, J. & 
Wallis, M.  
År: 2012. 
Titel: 
Reconceptualising 
health and health 
care for women 
affected by 
domestic violence.  
Tidskrift: 
Contemporary 
Nurse. 
 

Syftet var att 
utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda kvinnor som 
erfarit våld i nära 
relation. 

Metoden är Denzins 
tolkande 
interaktionism. Nio 
sjuksköterskor från 
akutmottagningar 
och tre 
distriktsjukskötersk
or deltog i två 
guidade intervjuer. 
Etiskt godkänd. 
Intervjuerna 
transkriberade, 
tolkades och 
delades sedan upp i 
olika teman. 

Deltagarna skulle 
ha minst fem års 
arbetserfarenhet och 
vara legitimerade 
sjuksköterskor. Inga 
exklusionskriterier 
tas upp. 

De olika temana i 
resultat tar upp att 
sjuksköterskan har 
en distanserad 
förhållning till 
dessa kvinnor. 
Sjuksköterskorna 
har dock ändå 
sympati och 
medkänsla för 
kvinnorna. 
Sjuksköterskorna 
upplever att dem 
har brist på 
utbildning och att 
arbetsmiljön gör att 
dem inte hinner 
ställa frågan. 

Författare: Taylor, 
J., Bradbury- Jones, 
C., Kroll, T. & 
Duncan, F. 
År: 2013. 
Titel: Health 
professionals´belief
s about domestic 
abuse and the issue 
of disclosure: a 
critical incident 
technique study. 
Tidskrift: Health 
and social care in 
the community 

Syftet var att 
utforska 
vårdpersonal i 
kommunens tankar 
kring våld i nära 
relation och frågan 
om utlämnande. 

Det är en kvalitativ 
två stegs studie med 
metoden 
CIT(Critical 
incident technique). 
Perspektiv från 
både personal och 
drabbade kvinnor. 
Semi strukturerade 
intervjuer. 
Analyserades 
genom induktiv 
klassifikation och 
ramanalys. Delades 
upp i teman.   

Vårdpersonal 11 
barnmorskor, 16 
sjuksköterskor och 
2 husläkare. 
Inklusionkriterier 
var att ha nuvarande 
eller tidigare 
erfarenhet att arbeta 
med våld i nära 
relation. 

Sjuksköterskor 
anser att det är 
deras ansvar att 
fråga om våld, men 
dem är rädda för 
svaret. De tycker 
det är enklare att ta 
upp frågan med 
vissa grupper av 
kvinnor, exempelvis 
lägre sociala 
klasser. Några 
sjuksköterskor 
tyckte att kvinnan 
ibland hade en 
bidragande roll i 
våldet. 
Sjuksköterskorna 
upplever stor 
emotionell 
påverkan. 

Författare: 
Deboer, M., 
Kothari, R., 
Kothari, C., 
Koestner, A. & 
Rohs, T. 
År: 2013 

Syftet är att 
identifiera vad 
sjuksköterskor 
uppfattar som 
barriärer vid 
identifiering av våld 
i nära relationer hos 

En anonym 
tvärsnittundersökni
ng. Survey Monkey 
användes vid 
datainsamling, 
sammanlagt 29 
frågor. Data 

Registrerade 
sjuksköterskor som 
arbetar på 
slutenvård och 
akutmottagningar 
och som är i 
direktkontakt med 

Sjuksköterskorna 
upplevde att dem 
hade tillräckligt 
med tid och bra 
arbetsmiljö för att 
identifiera dessa 
patienter, de var 
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Titel: What are 
barriers to nurses 
screening for 
intimate partner 
violence? 
Tidskrift: Journal 
of trauma nursing. 

patienter. konverterades till 
SPSS format, och 
analyserades sedan. 
jämförelser gjordes 
genom t-test och 
chi2 test. 
Korrelationer 
genomfördes med 
Spearman test and 
Pearson. 

patienter. 
Exkluderade 
deltagare var de 
som arbetade i 
öppenvård och 
procedurvård. 

dock oense ifall de 
hade tilläckligt med 
utbildning. Dem 
tyckte det är deras 
ansvar att 
identifiera. 

Författare: 
Häggblom, A & 
Dreyer Fredriksen, 
S. 
År: 2011 
Titel: “Der bliver 
ofte stille”- 
Sygeplejerskers 
møde med kvinder, 
som har været udsat 
for vold.  
Tidskrift: Klinisk 
sygepleje 

Beskriva, 
undersöka och tolka 
sjuksköterskans 
upplevelse och 
användning av 
ingivelser i mötet 
med våldsutsatta 
kvinnor 

Studien bygger på 
tidigare insamlat 
material fast med 
nya 
forskningsfrågor i 
fokus. En intervju 
studie med 
semistrukturerade 
frågor. Data 
analyserades med 
en fenomenologisk-
hermeneutik 
metodansats. 
Intervjuerna höll på 
cirka 1-1,5 timme. 
transkriberades 
sedan verbatim. 

Tio kvinnor 
intervjuades med 
känd erfarenhet av 
att möta 
våldsutsatta 
kvinnor. Från olika 
vårdansatser inom 
den offentliga 
sektorn.  
Tre valdes ut 
genom en 
rekommendation 
från en 
vårdenhetschef 
resten genom 
muntliga kontakter. 

Forskarna 
identifierade tre 
subkategorier: att 
fånga det specifika i 
situationen, att 
handla, att inte se. 
Dessa ledde till 
teman: 
Sjuksköterskan 
berörs, tar emot och 
agerar, alternativt 
låter sig inte beröras 
utan sluter sig för 
intryck.  
Författarna 
beskriver hur 
sjuksköterskorna 
kan uppleva att 
något inte stämmer, 
med kvinnornas 
berättelser.  

Författare: 
Häggblom, A. & 
Möller, A.  
År: 2006 
Titel: On a Life-
Saving Mission: 
Nurses´willingness 
to encounter with 
intimate partner 
abuse. 
Tidskrift: 
Qualitative health 
research 

Att utforska utvalda 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
fenomenet våld mot 
kvinnor och 
sjuksköterskans roll 
som hälso- och 
sjukvårdspersonal 
till våldsutsatta 
kvinnor. 

Kvalitativ metod, 
med en grundad 
teori design. 
Enskilda och 
ostrukturerade 
intervjuer spelades 
in och 
transkriberades. 
Analysen gjorde 
utifrån tekniker av 
Charmaz. 
kategorier med 
underkategorier 
skapades, med citat 
från intervjuerna. 

Ett selektivt urval 
av 10 kvinnliga 
sjuksköterskor 
gjordes. Kvinnorna 
valdes ut av 
kollegor, chefer och 
våldsutsatta 
kvinnor, då 
sjuksköterskorna 
ansågs integrera 
med kvinnorna på 
ett tillfredsställande 
vis.  
Sjuksköterskorna 
var grundutbildade 
och några med 

Sjuksköterskorna 
känner att dem gå 
mycket på 
magkänsla vid 
identifiering. De 
känner besvikelse 
på samhället. 
Frustration, ångest 
och psykisk stress 
uppkom i mötet. 
Lägger stor vikt på 
att utbildning krävs. 
Visar stort intresse 
av att identifiera 
dessa kvinnor och 
även 
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mindre 
vidareutbildning.   

kunskapsutbyte 
mellan kollegor. 
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