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Sammanfattning  

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som förekommer 

frekvent i hela världen. Våldets konsekvenser påverkar kvinnors liv negativt, både 
på kort och lång sikt. Symtomen kan visa sig fysiskt, psykiskt eller genom social 

utsatthet. Sjuksköterskor har en avgörande roll i möten med kvinnor utsatta för 

våld i nära relation genom möjlighet till att kunna uppmärksamma tecken på våld 
kunna bidra till fortsatt vård, hjälp och vägledning. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor 
utsatta för våld i nära relation.  

Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på 12 kvalitativa artiklar som söktes 

fram i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsycINFO. Analysen skedde 
med Fribergs femstegsmodell och artiklarna kvalitetsgranskades med HKRs 

granskningsmall.   
Resultat: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för våld i nära 

relation sammanfattades i två huvudkategorier: Erfarenheter av det goda mötet 

och Erfarenheter av faktorer som försvårar mötet. Dessa kategorier följs av sju 
underkategorier.  

Diskussion: Metoden diskuterades utifrån fyra trovärdighetsbegrepp; 
Tillförlitlighet, Verifierbarhet, Pålitlighet och Överförbarhet.  

Resultatdiskussionen argumenterades utifrån tre huvudfynd vilka var; 

kunskapsbrist, oklara riktlinjer och att sjuksköterskan inte ställer frågan med 
hänsyn taget till familjeangelägenhetsaspekten. De tre fynden diskuteras utifrån 

samhällsperspektiv med förslag på modeller, etiska aspekter och vikten av 
personcentrerad omvårdnad.  
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Abstract 

Background: Intimate partner violence is a major societal problem that occurs 

frequently throughout the world. The consequences of violence have a negative 
effect on women's lives, both in the short and long term. The symptoms can 

manifest physically, mentally or through social vulnerability. Nurses have a 

crucial role in the encounter with women exposed to intimate partner violence 
through the opportunity to be able to pay attention to signs of violence and be able 

to contribute to continued care, help and guidance. 
Aim: The aim was to describe nurses' experiences of encountering women 

exposed to violence in close relationships. 

Method: A qualitative literature study based on 12 qualitative articles searched in 
the databases Cinahl Complete, PubMed and PsycINFO. The analysis was 

performed with Friberg's five-step model and the articles were quality audited 
with HKR's review template. 

Results: Nurses' experiences of encountering women exposed to intimate partner 

violence are summarized in two main categories: Experiences of the good 
encounter and Experiences of factors that make the encountering difficult. These 

categories are followed by seven subcategories. 
Discussion: The method was discussed based on four concepts of trustworthiness; 

Credibility, Dependability, Confirmability and Transferability. The discussion of 

results was argued on the basis of three main findings which were; lack of 
knowledge, unclear guidelines and that the nurse does not ask the question about 

violence with regard to the family matter aspect. The three findings are discussed 
from a societal perspective with suggestions for models, ethical aspects and the 

importance of person-centered nursing. 
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Inledning 
I sitt arbete möter sjuksköterskor kvinnor utsatta för våld i nära relation. Enligt 

World Health Organisation ([WHO], 2021) är våld mot kvinnor ett globalt 

folkhälsoproblem som strider mot de mänskliga rättigheterna. År 2020 anmäldes 

23 200 misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige där förövaren var känd för offret. 

Våld mot kvinnor som inte anmäls är omfattande och mörkertalet är stort 

(Brottsförebyggande Rådet [BRÅ], 2021). En av tre kvinnor i Sverige har någon 

gång i livet utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld dock anmäls 

uppskattningsvis endast en fjärdedel av brotten (Nationellt centrum för kvinnofrid 

[NCK], 2021). Enligt WHO (2021) kan våld i nära relationer leda till förödande 

konsekvenser såsom att kvinnor blir mördade eller själva tar sina liv. 

Socialstyrelsen beskriver i socialtjänstlagen (SOSFS 2014:4) att sjuksköterskor bör 

ha kunskap om övergrepp och våld i nära relation för att kunna upptäcka, synliggöra 

och definiera våldsutsatthet och vidare kunna ge god vård, hjälp och stöd. Genom 

att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av möten med kvinnor utsatta för våld i 

nära relation, synliggörs komplexiteten av befintliga problem och bidrar till 

kunskap och nytta för framtida vårdrelationer. 

Bakgrund 
Det finns brister i vårdpersonalens bemötande mot kvinnor utsatta för våld i nära 

relation visar en studie utförd på en kvinnojour i Sverige av Pratt-Eriksson et al. 

(2014). Kvinnor som intervjuades i studien kände sig besvikna och ledsna över den 

brist på omsorg och empati de uppfattade från personalen. En del kvinnor beskrev 

att de återupplevde sina trauman i mötet med vården varpå följden blev att kvinnor 

valde att inte anförtro sig åt vårdpersonalen (Pratt-Eriksson et al., 2014). Våld i nära 

relationer bryter mot de mänskliga rättigheterna varpå det åligger i sjuksköterskors 

profession att vara uppmärksam på de symtom kvinnor kan uppvisa då de blivit 

utsatta för våld i nära relationer (WHO, 2021). Sjuksköterskor ska arbeta utefter 

International Council of Nurses ([ICN], 2021) etiska koder som beskriver 

sjuksköterskors ansvarsområden vilka innebär att främja hälsa, återställa hälsa, 

förebygga sjukdom och lindra lidande.  
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Isdal (2017) definierar våld som gärningar riktade mot en annan person, som 

skadar, smärtar, skrämmer, kränker eller får en annan person att göra något mot sin 

vilja. Lilja (2019) tydliggör att våld i nära relation är att bli våldsutsatt av en 

närstående person som offret har nära eller känslomässiga band till. Vidare delar 

Socialstyrelsen (2021) in begreppet våld i nära relation till fysiskt, psykiskt, 

sexuellt, materiell, ekonomisk och social utsatthet. Vid vårdbesök behöver inte 

symtomen nödvändigtvis vara tydligt framträdande skador i form av blåmärken 

eller frakturer som efter fysisk misshandel, utan de kan framstå mer diffusa 

(Socialstyrelsen, 2021). Enligt NCK (2021) söker våldsutsatta kvinnor ofta hjälp 

för fysiska såväl psykiska symtom, dock nämns sällan våldet som en orsak om inte 

den direkta frågan från sjuksköterskor kommer. Kvinnor som är utsatta för våld i 

nära relation söker oftast vård för symtom såsom huvudvärk, ryggsmärta, kronisk 

värk i bäckenet och buksmärta. Det är inte ovanligt att gastrointestinala störningar 

förekommer, att kroppens fysiska rörlighet är begränsad och att kvinnor i allmänhet 

upplever sämre hälsa (WHO, 2021a). Hälsoeffekter som riskbruk av alkohol och 

droger eller självskadebeteende har också visats vanligare bland dessa kvinnor 

(Socialstyrelsen, 2018). Många kvinnor är inte medvetna om att deras symtom är 

relaterade till våldet, vilket medför att alla bör få frågan angående våld redan i 

samband med ankomstsamtalet (NCK, 2021). Två svenska studier visar att 80 % av 

deltagarna var positivt inställda till att rutinmässigt bli tillfrågade om våld i nära 

relation vid besök i sjukvårdskontext (Stenson, et al., 2001; Socialstyrelsen, 2002).  

En av grundkärnorna i sjuksköterskors profession är att kunna skapa en relation till 

patienter som är präglad av samarbete och lyhördhet i patientmötet. Genom samtal 

byggs relationer upp som utvecklar och fördjupar mötet. Det är viktigt att som 

sjuksköterska möta patienten där hen är med sin uppfattning kring sin situation, sina 

problem och åkommor och vidare påbörja arbetet just där. Samtalets syfte är att 

tillsammans med patienten utforska patientens problem ur alla aspekter och 

gemensamt komma fram till lämpliga åtgärder och uppföljningar (Sandman & 

Kjellström, 2018). I kompetenskraven för legitimerad sjuksköterska ingår det att 

kunna bedriva personcentrerad vård som bland annat genererar goda möten (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Sandman och Kjellström (2018) betonar att 

just mötet och samtalet är en viktig grundsten i sjuksköterskors arbete. Lilja (2019) 
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beskriver vikten av att som sjuksköterska möta en kvinna utsatt för våld i nära 

relation med tillit, respekt och med en genuin vilja att hjälpa henne. Lilja (2019) 

nämner även vikten av att inte vara dömande i mötet utan snarare vara 

medkännande. Vidare är det viktigt att sjuksköterskor stärker kvinnor och vägleder 

dem samt upplyser om sin sekretess och visar förståelse för komplexiteten i 

problemen kring våldet, om både de sociala och de psykologiska konsekvenserna 

detta medför (Lilja, 2019). I en modell framtagen av McCormack och McCance 

(2006) beskrivs riktlinjer över hur sjuksköterskor kan arbeta utefter ett 

personcentrerat tillvägagångsätt och likaså beskrivs förutsättningarna för att kunna 

tillhandahålla personcentrerad vård. Optimala förutsättningar beskrivs då samhället 

organiserat stöttar med de medel som krävs, där vårdmiljön är god och vidare 

förutsätter olika professioners samverkan med varandra vilket sammantaget bidrar 

till en hälsofrämjande kultur. Den 1 juli 2018 kom en ändring i högskolereformen 

(Svensk författningssamling, 2017:857) där sjuksköterskeprogrammet inkluderar 

obligatoriskt examination i ämnet våld i nära relationer. Vården bör ske med 

patientens delaktighet och involvering i sin egen vård, därför bör personens egna 

önskemål och värderingar synliggöras i mötet med sjuksköterskor. Vidare behöver 

sjuksköterskor inneha personliga egenskaper såsom god självkännedom, god 

kunskap och erfarenhet samt social kompetens (McCormack & McCance, 2006). 

Begreppet erfarenhet beskrives som att en person innehar kunskap eller praktisk 

färdighet i ett ämne som självupplevt införskaffats eller genom studier i ämnet 

(Nationalencyklopedin [NE], 2021). NCK (2021) beskriver att våld mot kvinnor 

idag anses vara en allvarlig kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter som kräver 

omfattande stödåtgärder. Genom att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 

möten med kvinnor utsatta för våld i nära relation kan kunskapen leda till en ökad 

förståelse för kvinnor och förbättra förutsättningarna för en god vård.   

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor 

utsatta för våld i nära relation. 
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Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie genomfördes. Studiens resultat baseras på kvalitativa 

artiklar som svarar på syftet. En allmän litteraturstudie innebär att det skapas en ny 

uppfattning av redan befintlig forskning inom valt omvårdnadsområde (Friberg, 

2017a). En kvalitativ studie görs enligt Henricson och Billhult (2017) då en ökad 

förståelse av valt fenomen skall belysas. En kvalitativ studie valdes att utföras då 

syftet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för 

våld i nära relation.  

Sökvägar och urval 

Bärande nyckelord identifierades: sjuksköterska, erfarenheter, möte och våld i nära 

relation. Databaser som användes är på engelska och därmed behövdes de 

framtagna nyckelorden översättas vilket gjordes via Svensk Mesh, som är en 

sökmotor framtagen av Karolinska institutet för att kunna översätta svenska ord till 

engelska ämnesord (Karlsson, 2017). När nyckelorden var översatta gjordes en 

pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att fastställa att det fanns material 

som höll för en litteraturstudie. Databaser som användes var Cinahl Complete, 

PubMed och PsycINFO som alla är inriktade på omvårdnad, medicin- och 

beteendevetenskap (Karlsson, 2017). Ämnesorden bildade tillsammans fyra 

sökblock och för att bredda sökningen användes flera synonymer i fritextsökning. 

Karlsson (2017) nämner att genom användning av trunkering (*) breddas sökningen 

på valt ord. Trunkering placeras vid ordets stam varpå sökningen breddas till att 

inkludera ordet med olika böjning. Frassökning görs för att hålla samman flera ord 

som tillsammans utgör ett begrepp (Karlsson, 2017). En del synonymer markerades 

med trunkering för bredare träffyta och frassökning gjordes med hjälp av 

citationstecken (”) före och efter orden som skulle hållas samman. Synonymerna i 

varje block söktes med den booleska termen OR mellan orden och vidare då 

blocken var färdigställda söktes de tillsammans med hjälp av den booleska termen 

AND vilket gjorde sökningen mer specifik, se bilaga 1. Sökningens begränsningar 

var: peer reviewed, engelskspråkiga och tidsbegränsades till 2011–2021. Östlundh 
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(2017) nämner att begränsningarna tid, språk och peer- reviewed är de mest 

frekventa avgränsningarna som används i studiesyfte. Tidsbegränsning ger artiklar 

med ny forskning och genom att begränsa med engelska inkluderas flertalet studier 

som finns publicerade då engelska är det mest förekommande språket. Genom 

begränsningen peer-reviewed innefattas vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). 

För att artiklar ska svara på syftet behöver specifika inklusionskriterier och 

exklusionskriterier definieras enligt Björk (2010). Studiens inklusionskriterier var; 

godkända av etiska kommittén, eller utförda med etiskt tillvägagångssätt och 

sjuksköterskors perspektiv. Exklusionskriterier var: kvantitativa artiklar, kvinnans 

perspektiv och barnmorskors perspektiv. För att bredda urvalet inkluderades även 

sjuksköterskor med någon form av kompetens inom distrikt eller akutsjukvård. 

Detta då allmänsjuksköterskor kan arbeta både på akutmottagningar och 

vårdcentraler där möten med kvinnor utsatta för våld i nära relation initialt ofta sker. 

I alla tre databaser användes samma tillvägagångssätt för att få fram aktuella artiklar 

(se bilaga 1). Även en manuell sökning har genomförts och ytterligare en artikel 

hittades. Detta resulterade i 350 artiklar i Cinahl Complete, 19 i PubMed och fyra i 

PsycINFO. Samtliga artiklars titlar lästes igenom där första urvalet gjordes. 

Därefter lästes artiklarna mer noggrant med fokus på abstract och resultat. Totalt 

inkluderades tolv artiklar som svarade på syftet, varav två av dem fanns som 

dubbletter i två databaser.                           

Granskning och analys 

För att säkerställa kvalitén på de valda artiklarna granskades de var för sig av båda 

författarna. Artiklarna granskades med hjälp av HKR´s granskningsmall som är 

framtagen för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). Granskning av artiklarna 

skedde först av båda författarna separat, innan en gemensam diskussion om 

artiklarnas kvalitet genomfördes. Gemensam kontroll av artikelöversikterna 

gjordes, se bilaga 2. Analysen genomfördes med en tolkning av Fribergs (2017b) 

femstegsmodell. Författarna gjorde de tre första stegen var för sig. Steg ett innebar 

att artiklarna först lästes med fokuset på resultatet. I steg två säkerställdes det att 

artiklarnas resultat svarade på studiens syfte. I steg tre kategoriserades resultatet till 

överskådliga meningar som sedan kodades. Vid steg fyra sammanställdes de 
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individuellt framtagna koderna tillsammans, vilket gav överskådligt material med 

likheter och skillnader som kunde användas till resultatet. Utifrån fynden bildades 

sedan studiens kategorier och underkategorier, som slutligen kom att bli studiens 

resultat. I steg fem skrevs resultatet ned och har bearbetats flera gånger under 

arbetets gång.  

Etiska överväganden 

Genom att arbeta forskningsetiskt värnar forskare om studiedeltagares integritet, 

människors lika värde och självbestämmande samt deras rättigheter (Sandman & 

Kjellström, 2018). Litteraturstudien är baserad på kvalitativa artiklar vars innehåll 

är godkända av en etisk kommitté eller där forskningen utförts med ett etiskt 

tillvägagångssätt. Mårtensson och Fridlund (2017) menar att en studies pålitlighet 

stärks genom att förförståelse inkluderas i arbetet. Förförståelsen dokumenterades 

vid start av projektplaneringen och fanns tillgänglig som stöd och underlag för att 

författarna inte skulle påverkas av tidigare erfarenheter. För att studien skulle bli 

objektiv inkluderades samtliga artiklar som svarade på studiens syfte, utan hänsyn 

taget till förförståelsens framställning. För att studien skulle anses vara etisk 

inkluderades enbart artiklar som var etiskt godkända eller där studien gjorts med ett 

etiskt tillvägagångssätt.  

Förförståelse 

Förförståelsen beskriver Friberg och Öhlén (2017) som en nedskriven förkunskap 

eller som fördomar om ett fenomen vilka sedan kan skapa en ny förståelse för 

fenomenet. Det är utifrån beskriven förförståelse insikten om att en ny förståelse 

har kommit till. Författarna tror att sjuksköterskor på grund av kunskapsbrist 

undviker att fråga kvinnor om våld i nära relation, då misstankar ändå finns. Tron 

att sjuksköterskor undviker att fråga om kvinnor är utsatta för våld i nära relation 

görs av hänsyn till kvinnors integritet, sjuksköterskor vill inte riskera att kränka 

kvinnorna eller uppfattas som närgångna genom att fråga om saker som går utanför 

det området kvinnorna sökt vård för. Författarna tror även att sjuksköterskor är 

stressade på grund av tidspress vilket kan vara en bidragande faktor till 

bortprioriteringen av denna känsliga fråga. Likaså finns kanske inte tiden att hantera 
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svaret på ett korrekt sätt. Förförståelsen grundar sig på erfarenheter från tidigare 

arbetsplatser och verksamhetsförlagd utbildning.  

Resultat 
Litteraturstudiens resultat beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

kvinnor utsatta för våld i nära relation. Resultatet är en sammanställning av tolv 

kvalitativa artiklar från Brasilien (n=1), Canada (n=1), England (n=1), Finland 

(n=1), Sverige (n=2), Sydafrika (n=2), Turkiet (n=1), och USA (n=3). Nio artiklar 

baserades på individuella intervjuer av 166 sjuksköterskor varav elva män. I en 

artikel gruppintervjuades 30 deltagare från olika professioner, varav 

sjuksköterskors erfarenheter plockades ut. Två artiklar var nätbaserade enkätstudier 

med både beskrivna svarsalternativ och öppna frågor där det sammanlagt deltog 

546 sjuksköterskor. Endast resultatet från de öppna frågorna användes.  Resultatet 

mynnade ut i två huvudkategorier: Erfarenheter av det goda mötet och Erfarenheter 

av faktorer som försvårar mötet. Underkategorierna strukturerades till: Utbildning 

och kunskap underlättar mötet, Livserfarenhet och strategier som underlättar 

mötet, Betydelsen av tillit och förtroende i mötet, Erfarenhet av kulturella 

utmaningar, När kvinnor nekar hjälp och vård, Brist på kunskap och oklara rutiner, 

Sjuksköterskors frustration och rädslor och När resurserna inte räcker till.  

Tabell 1 

 

Resultatets Kategorier 

 

Resultatets Underkategorier 

Erfarenheter av det goda 

mötet  

• Utbildning och kunskap underlättar mötet 

• Livserfarenhet och strategier som underlättar mötet 

• Betydelsen av tillit och förtroende i mötet 

Erfarenheter av faktorer 

som försvårar mötet  

 

• Erfarenhet av kulturella utmaningar 

• När kvinnor nekar hjälp och vård 

• Brist på kunskap och oklara rutiner 

• Sjuksköterskors frustration och rädslor 

• När resurserna inte räcker till 
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Erfarenheter av det goda mötet 

Här presenteras erfarenheter som sjuksköterskor beskriver som positiva och 

uppfattas underlätta i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. 

Underkategorierna innefattar sjuksköterskors erfarenheter kring att inneha kunskap 

och strategier som underlättar mötet och vikten av förtroende och tillit.  

Utbildning och kunskap underlättar mötet 

Flertalet sjuksköterskor skildrade att utbildning och kunskap underlättade i mötet 

med kvinnor utsatta för våld i nära relation. De menade att ökad kunskap och 

träning bidrog till ökat självförtroende vilket i sin tur skapade gynnsamma möten 

med kvinnorna (Ambuel et al., 2013; Anderzén Carlssons et al., 2021; Beynon et 

al., 2012; McCarry, 2015; Spraque et al., 2017; Sundborg et al., 2015; Wyatt et al., 

2019; Yeung et al., 2012). Sjuksköterskor förklarade att kunskapen ökade deras 

förmåga att veta vart de skulle hänvisa kvinnor, vilka resurser som fanns att tillgå 

och vilka professioner de skulle samverka med för att hjälpa kvinnor på bästa sätt 

(Ambuel et al., 2013; Beynon et al., 2012; Sprague et al., 2017). Sjuksköterskor 

beskrev sig efter utbildning vara bättre rustade för att lyssna och förstå 

komplexiteten kring kvinnor utsatta för våld i nära relation. Vetskap om att kvinnor 

tenderade att försvara och skydda samt återvända till sina förövare underlättade i 

sjuksköterskors inställning till problematiken. De tyckte sig ha bättre metoder för 

att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor efter utbildning i ämnet (Ambuel et al., 2013; 

Anderzén Carlssons et al., 2021; Beynon et al., 2012; McCarry, 2015; Mota et al., 

2020). Kunskap om vilka lagar och rättigheter som fanns klargjorde ytterligare och 

det underlättade att ha lagstöd att luta sig mot. (Anderzén Carlssons et al., 2021; 

Beynon et al., 2012). 

Livserfarenhet och strategier som underlättar mötet 

Sjuksköterskor beskrev att då arbetsledning och kollegor visade stöttning 

underlättades deras arbete betydligt (Anderzén Carlssons et al., 2021; McCarry, 

2015; Sundborg et al., 2015; Van der Wath at al., 2013). Genom strategier med att 

arbeta i team kring våldsutsatta kvinnor menade sjuksköterskor att samtliga 

professioners kunskaper kom till gagn och genom att ventilera problemen 

tillsammans fann de stöttning och hjälp av varandra till hur de skulle vägleda 



 13 (44) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

kvinnor (Ambuel et al., 2013; Anderzén Carlssons et al., 2021; Beynon et al., 2012; 

Mota et al., 2020). Vidare nämnde sjuksköterskor hur arbetssituationen och arbetet 

runt kvinnor utsatta för våld i nära relation underlättades av att sjukhusledningen 

visade förståelse samt stöttade arbetet (Ambuel et al., 2013). Andra strategier som 

underlättade arbetet med våld i nära relation var att ha tydliga riktlinjer (Ambuel et 

al., 2013; Anderzén Carlssons et al., 2021) och informationsmaterial som kunde 

delas ut till kvinnor (Ambuel et al., 2013; Anderzén Carlssons et al., 2021). En del 

sjuksköterskor nämnde även att faktorer som underlättade arbetet var att de fått en 

bra utbildning i ämnet och att de hade tillgång till handledning (Sundborg et al., 

2015; Wyatt., et al., 2019). Sjuksköterskor beskrev strategin att genom rutinmässigt 

ställa frågor om våld till alla kvinnor kan problem medvetandegöras för kvinnor 

som vidare kan välja att svara direkt eller ta upp eventuella problemen vid nästa 

besök. Det visade sig att sjuksköterskor uppskattade att på rutin fråga alla kvinnor 

eftersom det arbetssättet inte kunde misstolkas som att sjuksköterskor lagt sig i 

privatlivet eller riskerat att utsätta kvinnor att känna sig utpekade (Anderzén 

Carlssons et al., 2021; Sundborg et al., 2015; Van der Wath et al., 2013). Vidare var 

det några sjuksköterskor som inte tyckte frågor om våld behövdes på rutin, då de 

genom sin intuition kunde se på en kvinna om hon blivit våldsutsatt eller inte 

(Spraque et al., 2017). En del sjuksköterskor hade genom sin kunskap och 

förvärvade erfarenhet blivit så trygga i sin roll att de kunde fråga kvinnor om de 

utsattes för våld i nära relation utifrån sin magkänsla och intuition. De ansåg sig 

kunna avgöra vid första anblicken om kvinnor var utsatta eller inte (Ambuel et al., 

2013; Anderzén Carlssons et al., 2021; Wyatt et al., 2019; Yeung et al., 2012). 

Erfarenheter som kommit efter att ha arbetat med våldsutsatta kvinnor tidigare, var 

även något sjuksköterskor ansåg underlättade i nya möten och gett sjuksköterskor 

ökat självförtroende (Anderzén Carlssons et al., 2021; Spraque et al., 2017; Yeung 

et al., 2012). Flera sjuksköterskor som själva blivit utsatta för våld i nära relationer 

ansåg sig vara tryggare med att prata med kvinnor än vad de upplevde kollegor utan 

samma erfarenhet vara. De ansåg sig veta hur de intuitivt skulle samtala med 

våldsutsatta kvinnor och när de kunde närma sig ämnet på ett naturligt sätt (Beynon 

et al., 2012). I kontakt med kvinnor utsatta för våld i nära relation som också hade 

barn, arbetade sjuksköterskor strategiskt genom täta möten och återbesök, för att 
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försöka bygga upp en så god relation med kvinnor som möjligt med målet att få 

kvinnors samtycke till anmälan vidare till socialtjänsten (Anderzén Carlssons et al., 

2021). Sjuksköterskor beskrev att kvinnor som sökte vård för somatiska bekymmer 

ibland väckte misstankar om att de också var utsatta för våld i nära relationer. I 

mötet med dessa kvinnor kunde sjuksköterskor använda sig av strategiskt ställda 

frågor för att lättare få kvinnor att berätta om sin eventuella våldsutsatthet 

(McCarry, 2015; Sundborg et al., 2015). Trots begränsade resurser och andra 

försvårande omständigheter var sjuksköterskors erfarenhet att de kunde göra gott 

bara genom att finnas där och lyssna. Genom att sjuksköterskor lyssnade aktivt fick 

kvinnor möjligheten att lätta på sina hjärtan och därefter lämna sjukhuset lite bättre 

till mods (Sprague et al., 2017). Det visade sig att när sjuksköterskor väl fått hjälpa 

våldsutsatta kvinnor blev de så positivt stärkta att de fann inspiration till att fortsätta 

arbetet med kvinnor utsatta för våld i nära relation (Ambuel et al., 2013; Anderzén 

Carlssons et al., 2021; Beynon et al., 2012). 

Betydelsen av tillit och förtroende i mötet 

Flertalet sjuksköterskor menade att det var viktigt att upprätta en trygg och god 

relation till kvinnor som var utsatta för våld i nära relation, för att de skulle våga 

tala om sin våldsutsatthet. Detta möjliggjordes genom att de var lyhörda, visade 

empati och gav kvinnor gott om tid i mötet (Anderzén Carlssons et al., 2021; Husso 

et al., 2012; McCarry, 2015; Mota et al., 2020). Sjuksköterskors erfarenhet var att 

social kompetens var en nödvändig förutsättning för att kunna bygga goda 

relationer och föra bra samtal med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Sjuksköterskor betonade att det var viktigt att besitta social kompetens för att kunna 

bygga upp en god relation och föra ett bra samtal kring våldsutsatthet (Anderzén 

Carlssons et al., 2021; Beynon et al., 2012; Sundborg et al., 2015). 

Erfarenheter av faktorer som försvårar mötet 

Här presenteras erfarenheter som sjuksköterskor uppfattade som hinder i mötet med 

kvinnor utsatta för våld i nära relation. Underkategorierna innefattar hur möten 

påverkas av samhällskulturella aspekter, tidsbrist, brist på utbildning och riktlinjer, 

samt hur sjuksköterskors emotionella känslor påverkar i mötet med våldsutsatta 

kvinnor.  
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Erfarenhet av kulturella utmaningar  

Sjuksköterskor förklarade hur normer och kulturella skillnader kunde göra att 

frågor kring våld undveks att ställas. Detta var en erfarenhet som även delades av 

sjuksköterskor i avseendet äldre kvinnor, där sjuksköterskor förklarade att 

samhällsnormen såg så mycket mer annorlunda ut förr. När den äldre generationen 

var yngre fanns en annan acceptans för våld mot kvinnor (Sundborg et al., 2015; 

Yeung et al., 2012). Sjuksköterskor beskrev erfarenheten av maktlöshet och 

frustration över att samhället inte ansåg att våld i nära relation var en brottslig 

handling. Deras erfarenhet var att kvinnor undvek att anmäla våldet hos polisen, då 

kvinnobrott inte togs på allvar av samhället. Sjuksköterskor kände sig ensamma i 

arbetet, dock kände de ett stort engagemang i att hjälpa kvinnor som sökte sig till 

sjukhusen för hjälp. Sjuksköterskor beskrev våld i nära relation som ett olösligt 

problem (Sprague et al., 2017; Van der Wath et al., 2013). Vissa sjuksköterskor 

menade att samhället såg hustrumisshandel som en familjeangelägenhet och 

beskrev hur normen var att problemet borde lösas inom hemmets väggar. 

Sjuksköterskors inställning och erfarenhet var att det var olämpligt att lägga sig i 

(Efe & Taskin, 2012; Sundborg et al., 2015; Sprague et al., 2017). Föreställningar 

fanns att kvinnor accepterade att bli slagna på grund av normalisering och därav 

inte själva såg det som ett problem att de blev misshandlade (Beynon et al., 2012; 

Yeung et al., 2012). Sjuksköterskor nämnde att möten försvårades då tolk inte fanns 

att tillgå vilket ledde till kommunikationssvårigheter på grund av 

språkförbistringar. Vidare nämnde sjuksköterskor att bristen av stöd från 

sjukhusledningen på grund av samhällsstrukturer påverkade patientmötet betydligt 

(Beynon et al., 2012). 

När kvinnor nekar hjälp och vård 

Sjuksköterskor menade att då kvinnor förnekade övergrepp komplicerades 

situationen och gjorde det svårare att upptäcka om kvinnor var våldsutsatta. Vidare 

framkom sjuksköterskors erfarenheter av hinder och svårigheter när våldsutsatta 

kvinnor inte ville ta emot hjälp på grund av rädsla för sina partners reaktioner 

(Beynon et al., 2012; Mota et al., 2020). Sjuksköterskor beskrev kvinnors rädslor 

för att bli dödade av våldsutövarna om de berättade om sina situationer. Även 

kvinnors rädsla för att förlora vårdnaden om de gemensamma barnen angavs som 
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ett hinder i sjuksköterskors samtal. Sjuksköterskor belyste hur deras lagstadgade 

skyldighet om anmälningsplikt till sociala myndigheter kunde försvåra möten med 

våldsutsatta kvinnor då de tenderade att undvika att berätta om sin utsatthet med 

rädsla för att förlora sina barn (Beynon et al., 2012; Mota et al., 2020). Då 

sjuksköterskor var tvungna att göra anmälan till socialtjänsten för att barn fanns i 

bilden, riskerades relationen och rädslan för att inte kunna hjälpa kvinnor vidare 

fanns (Anderzén Carlssons et al., 2021).  

Brist på kunskap och oklara rutiner  

Sjuksköterskors erfarenhet av att inte besitta tillräckligt med kunskap i ämnet våld 

i nära relation gjorde att de kände sig osäkra på när och hur de skulle ställa frågan 

till kvinnor. Flertalet sjuksköterskor tyckte sig vara dåligt förberedda och ansåg sig 

ha undermålig utbildning i ämnet. De uttryckte att de inte hade några rutiner om 

hur och när frågan om våld skulle ställas, vilket försatte dem i obekväma 

arbetssituationer (Beynon et at., 2012; Efe & Taskin, 2012; Husso et al., 2012; 

Sundborg et al., 2015; Wyatt et al., 2019; Yeung et al., 2012). Det visade sig att 

sjuksköterskor valde att inte utreda frågor som berörde kvinnor utsatta för våld i 

nära relation eftersom de inte visste vad de skulle göra med svaret. Flera 

sjuksköterskor angav även oklara rutiner på arbetsplatsen som orsak till att inte 

fråga kvinnor om de var utsatta för våld i nära relation eller inte. Genomgående 

efterlyste sjuksköterskor tydliga rutiner, riktlinjer samt frågeformulär som kunde 

stötta dem i arbetet (Anderzén Carlssons et al., 2021; Efe & Taskin, 2012; Husso et 

al., 2012; Sundborg et al., 2015). De flesta sjuksköterskor önskade att alla kvinnor 

skulle frågas på rutin (Beynon et al., 2012; Wyatt et al., 2019). Samtidigt fanns de 

sjuksköterskor som valde bort att fråga eftersom deras kollegor inte heller frågade. 

Detta förklarades med oklara rutiner där sjuksköterskor inte visste vart de skulle 

hänvisa kvinnor om problem identifierats (Wyatt et al., 2019). En del 

sjuksköterskor tyckte inte att det var deras ansvar att identifiera om kvinnor var 

utsatta för våld i nära relation. De förklarade att problemet inte är ett medicinskt 

problem utan snarare ett socialt problem som borde ligga på en annan profession 

(Efe & Taskin, 2012; Husso et al., 2014; McCarry, 2015; Sundborg et al., 2015). 
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Sjuksköterskors frustration och rädslor 

Sjuksköterskor beskrev erfarenhet av frustration i mötet över att inte kunna hjälpa 

kvinnor mer. Insikterna om att kvinnor inte hade möjligheten att lämna destruktiva 

relationer gjorde sjuksköterskor både frustrerade och ledsna. Frustration nämndes 

över ogjort arbete när kvinnor fortsatte leva i destruktiva relationer trots att 

sjuksköterskor lagt ner tid och energi för att försöka hjälpa dem. Likaså nämndes 

frustration då kvinnor inte ville ha någon hjälp, trots uppenbar utsatthet (Beynon et 

al., 2012; Efe & Taskin, 2012; Husso et al., 2012). För att skydda sig själva från 

negativa emotionella känslor och frustration beskrev sjuksköterskor hur de av 

strategiska skäl valde bort att fråga om våld i nära relation (Sundborg et al., 2015). 

Flertalet sjuksköterskor nämnde att de kände sig obekväma för att frågan kring 

våldsutsatthet skulle uppfattas som kränkande. En del sjuksköterskor beskrev även 

att de bar på fördomar och att de var medvetna om att de kunde framstå som 

dömande och kritiska i mötet (Beynon et al., 2012; Wyatt et al., 2019). Att ämnet 

anses belagt med tabu framkom enligt sjuksköterskor som förklarade att ämnet våld 

i nära relationer var svårt att prata om med risk för att blanda sig i kvinnors och 

familjers angelägenheter. Våldet sågs som en mörk hemlighet som väckte obehag 

hos sjuksköterskor att prata om (Wyatt et al., 2019). Rädslan över att själva drabbas 

av våld från offrets förövare nämndes av sjuksköterskor som menade att kvinnors 

förövare kunde straffa dem för att de lagt sig i och försökt hjälpa till. En del 

sjuksköterskor menade att de kände sig otrygga och rädda att vårda våldsutsatta 

kvinnor då de kunde äventyra deras egen hälsa (Anderzén Carlssons et al., 2021; 

Efe & Taskin, 2012; Van der Wath et al., 2013). Erfarenheter visade att partnern 

ofta närvarade vid kvinnans sida under besöken vilket ytterligare hindrade 

sjuksköterskor från att tala ostört (Anderzén Carlssons et al., 2021; Beynon et al., 

2012; Efe &Taskin, 2012). 

När resurserna inte räcker till 

Tidsbristen beskrevs genomgående av sjuksköterskor som ett stort problem i mötet 

med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Erfarenheten var att dessa kvinnors 

ärenden tenderade att bli utdragna och svåra att hinna med i den övriga 

verksamheten. Sjuksköterskor beskrev att de inte hann hjälpa kvinnor eftersom de 

hade flera patienter som väntade på att bli omhändertagna. Sjuksköterskor 
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förklarade att tidsbristen tillsammans med det snabba tempot på vårdenheten inte 

gav den optimala arbetsplatsen eller miljön för att kunna hjälpa kvinnor utsatta för 

våld i nära relationer då dessa möten tenderade att bli utdragna (Anderzén Carlssons 

et al., 2021; Beyonen., 2012; Efe & Taskin, 2012; Husso et al., 2012; McCarry, 

2015; Yeung et al., 2012). Sjuksköterskor uttryckte erfarenheten om att vilja 

remittera kvinnor utsatta för våld i nära relation vidare, då de inte själva såg sig 

hinna med dessa komplexa möten. Att remittera vidare kvinnor till en mer kunnig 

profession, kändes befriande (Anderzén Carlssons et al., 2021; Husso et al., 2012). 

Komplexiteten kring att inte ha någon tydlig instans att hänvisa eller remittera 

våldsutsatta kvinnor försatte sjuksköterskor i känslor av vanmakt och vidare kände 

de sig otillräckliga i sin yrkesroll (Anderzén Carlssons et al., 2021; Efe & Taskin, 

2012). Sjuksköterskor beskrev att de på grund av resursbrister ofta arbetade helt 

ensamma utan arbetsledning och utan stöttning från kollegor (Husso et al., 2012). 

Avsaknaden av lämpliga lokalutrymmen nämndes av sjuksköterskor som uttryckte 

att det inte fanns möjlighet till ostörda samtal med kvinnor utsatta för våld i nära 

relation vilket sågs som ett hinder i mötet (Beynon et al., 2012; Efe & Taskin, 2012). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Enligt Henricson (2017b) är en metoddiskussion viktig då den belyser kvaliteten på 

studien. Genom ett kritiskt tillvägagångsätt skall studiens styrkor och svagheter 

belysas. För att bedöma en studiens kvalitet kan trovärdighetsbegreppen 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet användas (Mårtenson & 

Fridlund, 2017).  

Tillförlitlighet 

Om en studies resultat stämmer överens med studiens syfte kan det stärka 

tillförlitligheten (Henricson, 2017b). Studiens syfte var att undersöka 

sjuksköterskors erfarenhet av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation och 

då resultatet svarade på syftet kan tillförlitligheten stärkas. En kvalitativ studie 
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valdes för att det är mest lämpligt för att fånga in just erfarenheter. Tillförlitligheten 

kan stärkas då det endast inkluderas kvalitativa artiklar. Vidare kan tillförlitligheten 

ytterligare stärkas av det faktum att enbart sjuksköterskors erfarenheter plockats ut 

trots att flera artiklar inkluderade deltagare från andra yrkesprofessioner. I studien 

ingår både allmänsjuksköterskor och specialutbildade sjuksköterskor vilket skulle 

kunna påverka resultatet. Emellertid finns det grundutbildade sjuksköterskor som 

arbetar inom samma kontext, därför kan studiens tillförlitlighet stärkas. En faktor 

som kan sänka tillförlitligheten är valet av att inkludera artiklar från hela världen 

eftersom sjuksköterskornas utbildning inte är den samma globalt vilket ger dem 

olika utgångslägen. Används de tre databaserna PsycINFO, PubMed och Cinahl 

Complete vilka innehåller artiklar som är inriktade på omvårdnad och 

beteendevetenskap, stärks tillförlitligheten (Henricson, 2017). Resultatet baseras på 

artiklar från nämnda databaser med samtliga nyckelord från syftet vilket kan stärka 

tillförlitligheten ytterligare, se bilaga 1. En bibliotekarie från Kristianstads högskola 

handledde databassökningarna som ökade förståelsen och underlättade vidare i 

sökningarna vilket kan stärka tillförlitligheten. Artiklar som hittades i PubMed 

inkluderades trots att begränsningen peer-reviewed inte fanns med som 

avgränsning, vilket kan sänka tillförlitligheten. Vissa ämnesord och användning av 

flera synonymer uteslöts från sökblocken i PubMed och PsycINFO då träffytan gav 

bättre sökresultat utan dessa. Detta kan även vara en anledning till en något 

begränsad träffyta vilket kan sänka tillförlitligheten. Tillförlitligheten kan stärkas 

ytterligare av att valda artiklar granskats med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för att stärka kvaliteten (Blomqvist et al., 2016). Om studier 

granskas vid upprepade tillfällen av utomstående med syftet att ge konstruktiv kritik 

för arbetets utveckling kan det stärka tillförlitligheten (Henricson, 2017: Mårtenson 

& Fridlund, 2017). Studien har granskats av närstående, medstudenter, examinator 

och handledare som opponerat och gett vägledning vid handledningstillfällen, 

individuell handledning och vid seminarier, vilket kan stärka tillförlitligheten 

ytterligare då kritiken medfört att arbetet kunnat utvecklas till det bättre.  

 

Verifierbarhet 

Verifierbarheten bedömer hur väl detaljerad metoden beskrivs i studien samt om 



 20 (44) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

utomstående hade kunnat genomföra metoden och om resultatet skulle bli likt denna 

studies resultat (Henricson, 2017). I studiens metod beskrivs tillvägagångsättet 

vilket ger möjlighet till att göra liknande sökning vilket kan stärka verifierbarheten. 

Verifierbarheten kan stärkas då det i metoden beskrivits vilka nyckelord som 

plockats ut från studiens syfte och hur de tillsammans skapade fyra sökblock samt 

vilka databaser som använts, se bilaga 1. Då analysprocessen redovisats i hur 

tillvägagångssättet gjorts kan detta stärka verifierbarheten. Henriksson (2017) 

menar att verifierbarheten kan stärkas då inklusions och exklusionskriterier finns 

beskrivna. Både inklusions- och exklusionskriterier innefattas, därav kan studiens 

verifierbarhet stärkas. 

Pålitlighet 

För att en studies pålitlighet skall stärkas behöver författaren förhålla sig objektiv 

genom studien (Mårtensson &Fridlund, 2017). Förförståelsen skrevs ned innan 

påbörjad studie för att hjälpa författarna att under arbetets gång kunna förhålla sig 

objektiva och minska risken för att resultatet skulle påverkas. Studiens pålitlighet 

kan stärkas av att artiklarna först granskades enskilt och sedan sammanställdes av 

författarna tillsammans. Analysfynd som uppmärksammats som inte tidigare 

beskrivits i förförståelsen visar på att författarna haft ett objektivt synsätt, vilket 

ytterligare kan stärka pålitligheten. Priebe och Landström (2017) menar att 

dokumenterad förförståelse stärker studiens pålitlighet. Förförståelsen finns 

dokumenterad vilken kan stärka pålitligheten. Något som kan sänka pålitligheten är 

språkförbistringar som kan ha uppkommit i analysen av artiklarna, då författarnas 

moderspråk inte är engelska och misstolkningar kan ha gjorts. Något som kan stärka 

pålitligheten är enligt Henricson (2017) om studien vidtagit några etiska 

infallsvinklar. Då artiklarna i resultatet var etiskt godkända eller hade ett etiskt 

tillvägagångsätt kan detta stärka pålitligheten.  

Överförbarhet  

Överförbarheten bedöms om studiens resultat är överförbart till en annan kontext 

(Henricson, 2017). Vidare beskriver Mårtensson och Fridlund (2017) för att en 

studie ska anses vara överförbar behövs det en tydlig beskrivning utav studiens 

resultat samt att de tre första trohetsbegreppen också anses vara stärkta. Studiens 
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resultat baseras på artiklar från spridda delar av världen vilket kan påverka 

överförbarheten positivt då resultatet visar likheter av sjuksköterskors erfarenheter 

globalt. I artiklarna var deltagarna av båda könen, dock var majoriteten kvinnor 

vilket gör att överförbarheten till en kontext där majoriteten består av manliga 

sjuksköterskor, eventuellt kan ge ett annorlunda resultat, vilket kan sänka 

överförbarheten. Studiens överförbarhet kan stärkas av att artiklarnas kontext 

såsom primärvård, akutvård och allmänna vårdenheter finns beskrivna. Författarna 

diskuterade överförbarheten och konstaterade att sjuksköterskor kan möta kvinnor 

utsatta för våld i nära relation var som helst, oavsett specifik kontext, vilket kan 

stärka studiens överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Från resultatet framkom tre centrala fynd 

som är betydelsen av kunskap, känslan av att inte vilja kränka kvinnor genom att 

fråga dem om de är utsatta och vikten av att sjuksköterskor arbetar utefter riktlinjer 

och rutiner. Etiska aspekter diskuteras varav närhetsetik lyfts och inkluderar också 

två omvårdnadsteorier. Samhällsperspektivet belyses för att knytas samman med 

fynden från litteraturstudiens resultat.  

Kunskap och utbildning i våld i nära relationer ger sjuksköterskor självförtroende 

att våga fråga även när de känner sig osäkra inför att ställa frågan. Kunskapen gör 

även sjuksköterskor säkrare med att kunna hjälpa utsatta kvinnor och kunna veta 

vart de ska hänvisa dem till fortsatt hjälp. Studiens resultat visade att de 

sjuksköterskor som inte hade tillräcklig med utbildning och kunskap i ämnet våld i 

nära relationer kände sig osäkra, vilket ledde till att de undvek att fråga och kände 

att det inte ingick i deras yrkesroll. Däremot visade resultatet att sjuksköterskor som 

hade kunskap om våld i nära relation genom vidareutbildning, träning eller praktisk 

kunskap, kände en större säkerhet att fråga likväl var det lättare att ställa frågan vid 

osäkerhet. Sjuksköterskor menade att kunskap gav dem en större säkerhet hur de 

skulle kunna hjälpa kvinnor och vart de skulle hänvisas vidare. Sjuksköterskor 

ansåg att med kunskap fick de en ökad förståelse för behovet av att bygga upp 

tillitsfulla relationer till kvinnor utsatta för våld i nära relation. Kunskapen 
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minskade sjuksköterskors frustration över att kvinnor inte berättade utan valde att i 

stället gå tillbaka till den destruktiva relationen. Kunskap och erfarenhet resulterade 

i att sjuksköterskor lyssnade mer på sin intuition vilket gjorde att de visste hur och 

när de skulle ställa frågan till kvinnor. Genom att sjuksköterskor frågar om våld i 

tidigt skede i mötet kan det innefatta hälsofrämjande aspekter för kvinnor utsatta 

för våld i nära relation. En studie av Kolbrun Svavarsdottier och Orlygsdottir (2009) 

från Island stärker det faktum att om inte kvinnors våldsutsatthet synliggörs i tidigt 

skede riskerar de att utveckla större hälsoproblem på både kort och lång sikt. Våld 

i nära relation kan leda till att kvinnor får både fysiska och psykiska hälsoproblem 

såsom sömnstörningar, depressioner, ätstörningar, förhöjd risk av rökning och 

missbruk av alkohol, vilket i sin tur kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan 

(Kolbrun Svavarsdottier & Orlygsdottir, 2009). Vikten av utbildning och kunskap 

för att kunna tala om svåra ämnen går i linje med tidigare forskning. I en studie av 

Minsky-Kelly et al. (2005) beskrev sjuksköterskor att de genom utbildning 

medvetandegjordes och de fick större förståelse för komplexiteten kring kvinnor 

utsatta för våld i nära relation. De ansåg sig efter utbildning stärkta i sin profession 

och kände ett större engagemang att ta sig an arbetet. De ansåg att utbildning var 

nödvändig för att kunna arbeta med dessa frågor och samtidigt känna sig 

komfortabla i möten med kvinnor utsatta för våld i nära relation (Minsky-Kelly et 

al., 2005). En annan studie av Menister et al. (2017) framkom det att utbildning 

stärkte sjuksköterskor på sjukhusavdelningar i deras möten med patienter med 

självmordstankar. Kunskapen gav dem verktyg och rutiner i handhavandet och gav 

sjuksköterskorna mer självförtroende i mötet med denna patientgrupp. Utbildning 

resulterade i att sjuksköterskor i större utsträckning ställde frågor kring 

självmordstankar då de kände självsäkerhet i detta svåra ämne. För att kunna 

förbättra kvinnors hälsa behöver sjuksköterskor tillämpa personcentrerad vård som 

ingår i sjuksköterskors kärnkompetenser (SSF, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) beskriver att i sjuksköterskors kärnkompetenser 

innebär det att arbeta hälsofrämjande, sträva efter att bibehålla hälsan eller ge 

möjligheten till att återuppleva tidigare god hälsa. Kunskap och utbildning 

underlättar och ger en ökad självsäkerhet för sjuksköterskor som gör att de kan 

upptäcka och ställa frågor om våld i nära relation vilket ger en gynnsam 
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personcentrerad vård. Därigenom kan sjuksköterskor uppnå målet att arbeta utifrån 

ett personcentrerat förhållningsätt i mötet med kvinnor. Våld i nära relation är ett 

aktuellt ämne som på senare tid uppmärksammats i Sverige. Ämnet är något som 

Socialstyrelsen (2016) lägger stor vikt vid med strävan efter förbättring genom att 

ta fram metoder, strategier och genom att sprida kunskap som kan stödja 

sjuksköterskor att synliggöra och stötta våldsutsatta kvinnor. NCK (2017) har 

tillsammans med Uppsala universitet tagit fram Uppsalamodellen -Att möta 

våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården. Modellen inkluderar information, 

rutiner, kunskap, samverkan och uppföljning, vilken sjukvårdspersonal kan ta del 

av för att lättare förstå och vidare kunna möta kvinnor utsatta för våld i nära relation 

på ett professionellt sätt. Våld i nära relation ställer höga krav på sjuksköterskor i 

det vardagliga arbetet. Detta då våldsutsatta kvinnor oftast söker vård av andra 

sökorsaker vilket gör mötet mer komplext. Författarna anser att riktlinjer och 

information om våld i nära relation behöver finnas med i verksamhetsbeskrivningen 

som en del av introduktionen för sjuksköterskor. Introduktionen bör innefatta 

verksamhetens lokala rutiner samt vårdprogram med screening och hjälpinsatser 

och vidare information om vart kvinnor utsatta för våld i nära relation kan hänvisas 

för fortsatt hjälp. Det är bra att ha återkommande utbildningar i ämnet våld i nära 

relation där praktisk övning och genomgång i ämnet kan ske på liknande sätt som 

årliga brandskyddsutbildningar eller repetitionsutbildning av hjärt- och 

lungräddning. Att ta hjälp av expertis med kunskap och erfarenhet gör att 

sjuksköterskor stärks i sin profession, håller sig uppdaterade och ges möjlighet att 

ge god omvårdnad för kvinnor utsatta för våld i nära relation. De normer kring våld 

i nära relationer som finns i samhället bidrar till svårigheter att fråga om kvinnor är 

utsatta för våld i nära relation. Studiens resultat visade att det förekommer normer 

i samhällen där våld i nära relationer anses vara en privat angelägenhet som skall 

hållas inom familjen. Detta blir än mer tydligt i länder där våld i nära relation inte 

anses vara en brottslig handling. Utsatta kvinnor skickas hem då de sökt hjälp hos 

myndigheter utan åtgärd eller hjälp. Sjuksköterskor beskrev i dessa ärenden att det 

kändes mer angeläget att fråga och försöka hjälpa kvinnor för att motverka den 

upprepande traumatiseringen och brist på hjälp som de mött hos andra myndigheter. 

Samtidigt fanns det sjuksköterskor som beskrev en rädsla för att förnärma kvinnor 
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om de frågar om våld, vilket förstärks då våldsutsatta kvinnor oftast bär på skam 

och skuld.  

För att sjuksköterskor ska kunna möta kvinnor utsatta för våld i nära relation krävs 

det en tillitsfull relation. Sjuksköterskor beskrev att det underlättade att kunna fråga 

om våldsutsatthet när de upplevde att kvinnor hade tillit till dem och det fanns en 

uppbyggd relation. Sjuksköterskor ansåg att träning, handledning och erfarenhet av 

att arbeta med våldsutsatta kvinnor ökade självsäkerheten och viljan att fråga trots 

att ämnet är tabubelagt. Sjuksköterskor ansåg även att problem uppstod i möten 

med kvinnor ur äldre generationer då äldre kvinnor tenderade att normalisera våldet 

i större utsträckning. Sjuksköterskor på en akutmottagning i Finland bekräftar i en 

studie av Leppäkoski et al. (2010) att de inte visste hur de skulle ställa frågan då 

ämnet var känsligt. De kände att de kränkte kvinnors integritet när de ställde frågor 

kring våld i nära relation. Om skador och blåmärken framträdde tydligt på kvinnor 

ställdes frågor naturligt, dock fortfarande med stor hänsyn till kvinnors integritet. 

Ett annat hinder i mötet ansågs vara att sjuksköterskor sällan arbetade avskilt med 

kvinnor och att de inte hade avsett privat rum för samtal av denna typ, där hänsyn 

till kvinnors integritet kunde visas. Känsliga ämnen där sjuksköterskor var rädda 

för att kränka sina patienter påvisades även i en studie av Baker-Green (2015) där 

sjuksköterskor i hemsjukvården var motvilliga att diskutera sexualitet med patienter 

med kvarliggande kateter. Sjuksköterskor tyckte att det var obehagligt och svårt och 

de var rädda att kränka patienter. De nämnde att de undvek frågan för att de inte 

kände sig tillräckligt kunniga i ämnet. Sjuksköterskor ansåg att en god relation 

underlättade för att prata om känsliga ämnen med patienter (Baker-Green, 2015). I 

arbete med kvinnor utsatta för våld i nära relation är det att föredra att använda sig 

av närhetsetiskt tänkande. Närhetsetiken beskrivs vara situationsberoende med 

tyngd lagd på mötet med den andre personen. Sjuksköterskor bör ha en strävan och 

vilja att möta kvinnor med engagemang och närvaro för att skapa äkta möten 

(Sandman & Kjellström, 2018). Vidare kan Ida Orlandos interaktionsteori (Petiprin, 

2020) komma till nytta i mötet med kvinnor utsatta för våld i nära relation. 

Interaktionsteorin bygger på samspelet i mötet, med målet att möta här och nu, att 

som sjuksköterska reagera på det hen ser, känner, luktar och hör. Sinnena väcker 

tankar och känslor som vidare tolkas, bekräftas och leder till en handling som både 
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kan vara verbal och ickeverbal, med det direkta omvårdnadsbehovet i fokus. Genom 

att sjuksköterskan kommunicerar det hen uppfattar ges möjlighet för motparten att 

bekräfta eller dementera att sjuksköterskan förstått problemen rätt (Petiprin, 2020). 

Denna teori anses vara användbar för sjuksköterskor i möten med kvinnor utsatta 

för våld i nära relation då det ges möjligheter för kvinnor att leda samtalen dit det 

känns bekvämt och inom ramen för den komfortabla zonen. I mötet med 

våldsutsatta kvinnor är det viktigt att sjuksköterskor inte drar egna slutsatser, utan 

ställer relevanta frågor som leder till ett gynnsamt möte och vidare till rätt vård. 

Personcentrerad omvårdnad, tillsammans med interaktionsteorin förenat med 

närhetsetiken kan vara en hjälp för sjuksköterskor att lyfta ämnet när syftet är att 

hjälpa kvinnor utsatta för våld i nära relation. Genom att sjuksköterskor som en 

naturlig del i sitt arbete frågar och pratar om våld i nära relation bidrar det till en 

öppenhet och därmed minskar tabun kring ämnet och sjuksköterskor signalerar 

vidare samhällets ståndpunkt. På längre sikt är sjuksköterskor i sitt arbete hjälpta 

av att samhället som helhet har en större öppenhet och kunskap om våld i nära 

relation. Skolor kan vara bra arenor för att skapa medvetenhet och nå ut med 

information där tabubelagda ämnen såsom våld i nära relation, hedersförtryck, 

psykisk ohälsa, sexualitet eller könsidentitet kan lyftas. Media och offentliga 

miljöer som kollektivtrafik och vårdinrättningar är även utmärkta arenor att nå ut 

med information genom tillexempel broschyrer, affischer och bildspel i väntrum för 

att minska tabun och synliggöra problemet.  

För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa kvinnor utsatta för våld i nära relation 

behöver de tydliga riktlinjer och rutiner. Det tredje fyndet visade att sjuksköterskor 

uttryckte behov av rutiner och riktlinjer för att möta kvinnor utsatta för våld i nära 

relation samt en önskan om att få stöttning av ledningen och kunna ta del av ett 

tvärprofessionellt team då ämnet är komplext. Genom tydliga riktlinjer och rutiner 

ansåg sjuksköterskor att det var lättare att rutinmässigt ställa frågan eftersom det 

fanns beskrivet tillvägagångsätt hur och när frågan skulle ställas. I verksamheter 

som hade fastställda riktlinjer och rutiner visade sjuksköterskor större 

självförtroende och de ansåg sig veta hur de skulle hjälpa kvinnor som berättar om 

våld i nära relation. Att det är viktigt med tydliga riktlinjer och rutiner bekräftas i 

en studie av Henriksen et al (2017) som gjordes på åtta mödravårdscentraler i 
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Norge. Majoriteten sjuksköterskor var positivt inställda till att fråga och ansåg att 

det underlättade för att identifiera våldet. Däremot fanns det sjuksköterskor som 

nämnde att de kände sig frustrerade när nya riktlinjer upprättats i 

verksamhetsbeskrivningen utan att de fått information om det. De menade att det 

måste finnas en bra organisationsstruktur och stödsystem innan nya riktlinjer börjar 

gälla (Henriksen et al., 2017). Det faktum att sjuksköterskors arbete kan underlättas 

av riktlinjer styrks vidare i en undersökning av Snavely et al. (2020). Etablering av 

evidensbaserade checklistor i samband med utbildning infördes i verksamheten för 

patienter med akut stroke. Då sjuksköterskor arbetade utefter de nya riktlinjerna 

resulterade detta i minskad dödlighet och bättre patientvård. Dessutom beskrev 

sjuksköterskor att riktlinjerna var behändiga och lätta att följa i deras arbete 

(Snavely et al., 2020). Som verktyg för att kunna identifiera våld i nära relation har 

Socialstyrelsen (2020) tagit fram en bedömningsmetod; FREDA. Modellen är en 

farlighetsbedömning indelad i tre steg där första steget handlar om att identifiera 

våldet, steg två är att bedöma graden av våldet och i tredje steget utförs en 

riskbedömning. Innan en verksamhet introducerar FREDA bör personalen fått 

information om hur materialet ska användas och sjuksköterskor ska även ha 

kännedom om vart kvinnor ska hänvisas vid fastställd våldsutsatthet 

(Socialstyrelsen, 2020). FREDA kan komma att stärka sjuksköterskor i sin 

profession vilket hjälper kvinnor och vidare underlättas problemen ur ett 

samhällsperspektiv. Författarna föreslår att ledningen tillhandahåller tydliga 

riktlinjer och rutiner för att fråga, hjälpa och kunna hänvisa vidare. Dessa riktlinjer 

och rutiner behöver ingå i introduktionen, finnas tillgängliga via intranät samt att 

personal kontinuerligt uppdateras av chefer och samordnare.  
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Slutsats 
Våld i nära relation är ett globalt hälsoproblem och en komplex fråga som måste 

motverkas både på ett individuellt- och ur ett samhällsperspektiv. Ämnet har på 

senare tid blivit alltmer uppmärksammat och arbetet mot våldet fortgår från 

samhällets sida, dock är det lång väg kvar. Med stöd och utbildning till 

sjuksköterskor kan vården med förhållandevis små medel göra skillnad och vidare 

lösa stora samhällsproblem bara genom synliggörande. Ställs frågan signalerar 

sjuksköterskor att våldet inte är acceptabelt i samhället och genom att belysa ämnet 

kan kvinnor bli medvetna om problem som kan ha normaliserats. Ur 

sjukvårdssynpunkt borde det vara en självklarhet att detta arbete stöttas 

organisatoriskt och vidare borde det vara en självklarhet att sjuksköterskor med 

omtanke ska kunna ställa frågan utan att de känner att de gör inskränkningar i 

kvinnors privatliv. Det krävs utbildning, erfarenhet och stöd för att sjuksköterskor 

ska utveckla en god förmåga och självsäkerhet i att våga fråga. Författarna föreslår 

att det utförs mer forskning inom ämnet våld i nära relation. Förslagsvis djupgående 

intervjuer ur sjuksköterskans perspektiv från olika urval som inkluderar män, 

kvinnor och samkönade par. Denna forskning kan leda till att sjuksköterskor ges 

bättre förutsättningar för att kunna ställa frågan om våld i nära relation. 
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Bilaga 1. Sökschema 

 

Databas: Cinahl Complete 

Datum: 211104 

Syfte:  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för 

våld i nära relation. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1- Sjukskötersk

a 

Nurses [MH] OR 

Nurs* [Fritext] OR 

“Health care” [Fritext] OR 
 “Nursing care” [Fritext] OR 

“Emergency nurse” 

2,547,848  

2- Erfarenheter  “Qualitative Studies” [MH] 

“Nurse Attitudes” [MH] 

Experience [Fritext] OR 
Attitude [Fritext] OR 

 

1,256,104  

3- Våld i nära 

relation 

” Domestic Violence” [MH] OR  

“Intermate Partner Violence” [MH] OR 

“Abused women” [Fritext] 
“Domestic Violence” [Fritext] 

“Intermate partner violens” [Fritext]  

21,491  

4- Möte ” Nurs-Patient relations” [MH] OR 

Encounter 

127,852  

 S1 AND S2 AND S3 AND S4 650  

Begränsningar peer-reviewed, engelska, publiceringsperiod 

(2011–2021) 

350 7 
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Databas: PubMed 

Datum: 211027 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta för 

våld i nära relation. 

  

Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska Nurse [Mesh] OR  

Nurse* 
 

917,389 
 

2. Våld i nära relation ”Domestic violence” OR  

”abused women” 

11,787 
 

3. Kvalitativ studie “Qualitative studies” [Mesh] OR 

”nurses attitudes” OR 

experience OR 

attitude 

1,344,863 
 

4. Möte 
 

Encounter 189,400 
 

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 37  

Begränsningar Sökning nr 5, Engelskspråkig, publiceringsår 

2011–2021 

 

19 3 
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Databas: PsycINFO 

Datum: 211122 

Syfte: Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor utsatta 

för våld i nära relation. 

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Sjuksköterska Nurses [Thesaurus] OR 

Nurs*[abstract] OR 

“Health care” [abstract] OR 
 “Nursing care” [abstract] OR 

“Emergency nurse” [abstract] 

188,659  

2.  Erfarenheter “Life experiences” [Thesaurus] OR 

Experience [abstract] OR 

“Nurse Attitudes” [abstract] OR 

Attitude [abstract] OR 
 

735,913  

3. Våld i nära 
relation 

” Domestic Violence” [Thesaurus] OR  
“Abused women” [abstract] OR 

“Domestic Violence” [abstract] 
 

17,683  

4. Mötet Encounter [abstract] 43,616  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 18  

Begränsningar peer-reviewed, engelska, publiceringsperiod 
(2011–2021), qualitative study 

4 1 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ambuel, B., 

Hamberger, L.K., 

Guse, C. E., Melzer-

Lange, M., Phelan, M. 

B., & Krisner, A. 

 

Healthcare Can Change 

from Within: Sustained 

Improvement in the 

Healthcare Response to 

Intimate Partner 

Violence 

 

USA, 2013 

Utvärdera 

modellen 

HCCW 

(Healthcare 

Can Change 

from Within) 

vilken har 

målet att från 

sjukvårdens 

sida upptäcka, 

agera och 

förebygga 

våld i nära 

relation. 

Till projektet valdes fyra olika 

kliniker samt 2 

kontrollkliniker ut. Utbildning 

utfördes för att tre år senare 

utvärderas. 147 vårdpersonal 

deltod, varav 19 var ssk.  

Ålder 20–40+. Övervägande 

kvinnor. 

 

Enkätinsamling och 

dokumentation samlades in 

efter hand under projekttiden. 

Etiskt godkänd  

Studien utvärderades innan 

och efter genomförandet av 

modellen. 

4 öppna frågor. 

En kvalitativ innehållsanalys 

användes för att summera 

resultatet. Fynd 

identifierades och jämfördes 

med varandra. 

Individuell analys som sedan 

sammanställdes tillsammans. 

 

 

Studiens resultat visar hur 

utbildning inom våld i nära 

relation positivt påverkar 

SSK:s arbetet. 

Ökad kunskap gjorde 

sjukvårdspersonalen 

förberedd och mer stärkta 

för möten med denna 

patientgrupp. 

Citat finns 

 

Tillförlitligheten stärks av att 

studien svarar på syftet. 

Sänks av få citat 

Verifierbarheten stärks av att 

intervjufrågorna beskrivs. 

Pålitlighet: Stärks då forskarna 

har analyserat individuellt och 

sedan tillsammans sammanställt. 

Sänks, då ingen förförståelse 

nämns.  

Överförbarheten: Stärks då 

kontexten beskrivs väl.  

Anderzén, C.A., 

Bäccman, C., & 

Almqvist, K. 

 
The professional relationship 

forms the base: 
Swedish child health care 

nurses’ experiences 
of encountering mothers 
exposed to intimate 

partner violence 
 

Sverige, 2021 

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

SSK 

erfarenheter 

av att möta 

mödrar utsatta 

för våld i nära 

relation på 

BVC 

Bekvämlighetsurval 

9 BVC-SSK från sju olika 

mottagningar. 

Inklusionskriterierna: 

Erfarenhet av möte med minst 

en kvinna utsatt av IPV 

Samt ett återbesök med 

kvinnan. 

 

Etiskt godkänd 

 

Tematisk innehållsanalys 

Deltagarna kontaktade 

forskarna vid intresse att 

deltaga i studien.  

 

Två forskare utförde 

individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

45–90 min. 

Spelades in och 

transkriberades och 

sammanställdes tillsammans.  

 

 

SSK ansåg att med kunskap 

och erfarenhet kände de sig 

mer självsäkra att ställa 

frågan. Önskade tydligare 

riktlinjer för vart de skulle 

hänvisa kvinnorna. Att 

bygga upp en tillitsfull 

relation för att kunna ge råd 

och stöd.  

Viktigt med 

tvärprofessionellt team.  

Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarar på syftet.  

Verifierbarhet: Väl beskriven 

metod och tydlig analysprocess. 

Sänks då inte intervjufrågorna är 

beskrivna. 

Pålitlighet: Stärks då analysen 

gjorts tillsammans. Sänks då 

ingen förförståelse beskrivs.  

Överförbarhet: Stärks då 

kontexten beskrivs väl. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Beynon, C., 

Gutmanis, I., Tutty, 

L., Wathen, N., & 

MacMillan, L. 

 

Why physicians and 

nurses ask (or don’t) 

about partner 

violence: a 

qualitative analysis 

 

Canada, 2012 

 

Studiens syfte var 

att undersöka läkare 

och sjuksköterskors 

erfarenheter, 

kunskaper, attityder 

och färdigheter 

angående våld i 

nära relationer. 

Slumpmässigt urval då mail 

skickades till 1000 läkare 

resp. 1000 sjuksköterskor 

från Kanada ur register från 

legitimerad 

sjukvårdspersonal.  

Totalt 931st varav 527 

sjuksköterskor ingick i 

studien.  

 

Insamling mars-juni 2004.  

Etisk godkänd 

 

Deltagarna svarade på mail-

enkäten som skickats. 

Bestod av 43 frågor varav 2 

öppna.  

Svarstexter transkriberades 

och analyserades 

tillsammans med induktiv 

innehållsanalys. Studiens 

utredare samt en kontrollant 

granskade alla svar.  

Stickprov gjordes för att 

säkerställa analysen. 

 

I resultatet framkom 

genomgående hinder; 

tidsbrist, kunskapsbrist, brist 

på    träning/utbildning, brist 

på avskilda utrymmen och 

svårigheter med 

språk/kulturella aspekter. 

Även partnerns närvaro 

nämndes.  

Citat finns 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet och 

har många citat som visar på 

djupa svar.  

Verifierbarheten stärks då 

frågorna beskrivs väl.  

Pålitligheten stärks då samtliga 

forskare analyserade materialet 

individuellt samt att det togs 

stickprov ur resultatet.  

Överförbarheten stärks 

eftersom väl beskriven metod 

och urval 

Efe, S. Y., & Taskin, 

L. 

 

Emergency nurses’ 

barriers 

to intervention of 

domestic 

violence in Turkey: A 

qualitative study. 

 

Turkiet, 2012. 

 

 

Syftet var att 

beskriva de 

faktorer som 

förhindrar 

korrekt bemötande 

och 

omvårdnadsåtgärde

r till 

kvinnor som 

utsatts för våld 

i nära relation. 

30 SSK deltog i studien. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterierna var att 

de skulle arbetat på en 

akutmottagning minst 

ett år. 

Datainsamlingen gjordes 

genom djupgående 

intervjuer. 

 

Etisk godkänd 

 Intervjuerna utfördes 

på akutmottagningen efter 

arbetspasset. Vid 

intervjuerna närvarade 

även en SSK-student  

som tog anteckningarna. 

Intervjuerna varade ca 20–

30 min. 

 

 

SSK:s erfarenhet av våld i 

nära relation var att de kände 

sig obekväma och inte hade 

tillräcklig kunskap i ämnet. 

De nämnde hinder som 

tidsbrist, stressig miljö, brist 

på utrymme samt förövarens 

närvaro. SSK sa även att det 

inte var deras problem och 

att de inte ville lägga sig i 

familjeangelägenheter.  

Citat finns 

Tillförlitligheten stärks av att 

studien svarar på syftet och av 

flera citat. Sänks för kort 

intervjutid. 

Verifierbarheten stärks av 

tydligt beskriven analys och hur 

intervjuerna genomfördes.   

Pålitligheten sänks av att ingen 

förförståelse finns.  

Stärks av det breda urvalet.  

Överförbarheten stärks av 

tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Husso, M., Virkki, 

T., Notko, M., Holm, 

J., Latila, A., & 

Mäntysaari, M. 

 

Making sense of 

domestic violence 

intervention in 

professional health 

care 

 

Finland, 2012 

Syftet var att 

utforska legitimerad 

personals kunskap 

om mötet med 

kvinnor utsatta för 

våld i nära relation.  

 

 

 

30 deltagare varav 22 

kvinnor och 8 män.  

6 fokusgrupper, varav 2 var 

mixade professioner och 4 

var för sig -läkare, 

sjuksköterskor, psykologer 

och socialarbetare.  

Gruppintervjuer 

 

Vårdpersonals perspektiv 

Ändamålsenligt urval 

 

Etisk godkänd 

 

 

 

 

Rekryterades via studiens 

möte, det var deltagare som 

deltog frivilligt samt 

deltagare som blev 

rekommenderade utav av 

kontaktpersonen på 

sjukhuset.  

Delades in i 6 fokusgrupper, 

både grupp och individer 

kodades. 

Intervjutid ca 90 min 

Intervjuerna ljud- och 

videoinspelade, 

transkriberades. 

Ramanalyserades 

gemensamt av forskarna.  

 

Resultatet visade hinder i 

mötet med kvinnor utsatta 

för våld i nära relation: 

tidsbrist, resursfördelningar, 

utbildning och 

kunskapsbrist. I studien 

framkom SSK:s nonchalans 

och osäkerhet i hur mötet 

skulle ske.  

Citat finns 

Tillförlitligheten: Stärks då 

resultatet svarar på syftet samt 

att citat finns som tyder på 

djupa samtal.  

Verifierbarheten: Stärks av 

tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen samt i val av 

deltagare. 

Pålitlighet: Sänks då forskarna 

analyserat data gemensamt, 

samt ingen förförståelse 

beskriven.  

Överförbarhet: Stärks då urval 

och kontext finns beskriven. 

Sänks av att deltagarna kommer 

från olika professioner. 

McGarry, J.  

 

Domestic violence 

and abuse: an 

exploration and 

evaluation of a 

domestic abuse nurse 

specialist role in 

acute health care 

services 

 

England, 2015 

 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

SSK erfarenhet av 

våld i nära 

relationer och 

utvärdera effekten 

av utbildning och 

stöd i ämnet. 

Ändamålsenligt urval 

11 SSK (kvinnor) som 

arbetat på 

akutvårdsavdelning mellan 6 

mån och 30 år.  

 

Pilotintervju gjordes  

Semistrukturerade 

intervjuer, ca 60 min 

Data samlades in nov-2014 

till Mars- 2015 

Enligt etiska riktlinjer 

Information om studien 

delades ut vid ett 

utbildningstillfälle om våld. 

Deltagarna gjorde 

intresseanmälan om de ville 

delta.  

 

Analys gjord utifrån 

tematisk metod 

 

Utbildning gav ökad insikt 

och kunskap om våld i nära 

relation. 

Utbildningen stärkte SSK i 

sin roll för att kunna/våga 

fråga och samtala med 

kvinnan.  

Citat finns 

Tillförlitligheten: Stärks då 

resultatet är relevant till syftet. 

Citat finns. 

Verifierbarheten: Sänks av 

kort beskrivning av urval och 

analys. 

Pålitligheten: Sänks då ingen 

förförståelse finns eller anger 

vem som analyserat data. 

Överförbarheten: Stärks då 

författarna diskuterar studiens 

överförbarhet.  
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlings

metod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Mota, A. R., Machado, J. C., 

Santos, N. A., Simões, A.V., 

Pires, V. M. M. M., & 

Rodrigues, V. P. 

 

Care practices of the nurse 

to women in conjugal 

violence situation. 

 

Brasilien, 2020 

 

 

Syftet med 

studien är att 

undersöka 

hur vård ges 

kvinnor 

utsatta för 

våld i nära 

relation, 

samt vad det 

innebär för 

SSK.  

 

 

Urval: 17 SSK 

varav 1 man från 

hälsoenheter. 

Ålder:27–54. 

Inklusionskriteriern

a: arbetat minst 6 

månader.  

 

En beskrivande och 

kvalitativ studie 

 

Etiskt godkänd  

 

Data samlades in genom 

semistrukturerade 

intervjuer, ca 20 min 

långa. 

feb – maj 2018.  

 

Innehållsanalys utfördes. 

Framgår ej vem som 

analyserat. 

 

 

SSK:s erfarenhet i ämnet var att 

gott bemötande underlättade 

mötet. Viktigt att vara stöttande 

och att arbeta i team underlättade.  

SSK ansåg att de saknade 

utbildning, träning och stöd i sin 

profession. De nämnde 

svårigheterna med uppföljning 

och beskrev våld i nära relation 

som en tystnadskultur. 

Svårigheter beskrevs vara 

kvinnans tysthet, rädsla för hämnd 

och den sociala utsattheten.  

Citat finns 

Tillförlitligheten stärks då resultatet 

svara på syftet samt av citat som visar 

på djup i intervjuerna. Sänks av kort 

intervjutid. 

Verifierbarheten sänks då 

intervjufrågorna inte presenteras. 

Pålitligheten sänks då det inte 

framkommer vilka som deltog i 

analysarbetet.  

Överförbarheten stärks då metoden är 

väl beskriven och val av lämpligt urval. 

Sprague, C., Hatcher, M, A., 

Woollett, N., & Black, V. 

 

How Nurses in 

Johannesburg Address 

Intimate Partner Violence in 

Female Patients: 

Understanding IPV 

Responses in Low- and 

Middle-Income Country 

Health Systems. 

 

Sydafrika, 2017 

Syftet med 

studien var 

att 

undersöka 

SSK:s 

strategier i 

möten med 

patienter 

utsatta för 

våld i nära 

relation. 

25 SSK varav 5 fått 

utbildning i våld i 

nära relation.  

 

Kvalitativ Design  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Etiskt godkänd. 

Intervjuerna utfördes i 

arbetsmiljön, mellan 

augusti 2013 och augusti 

2014.  

21 av intervjuerna 

spelades in. De fyra SSK 

som inte ville bli 

inspelade intervjuades av 

två forskare.  

Samtliga intervjuer 

transkriberas ordagrant. 

 

Innehållsanalys. 

 

SSK:s erfarenhet som 

underlättade var att observera 

symtom, samtala och vara lyhörda 

i mötet. Det visade sig att SSK 

gör mer än de är skyldiga att göra. 

SSK arbetade utefter egen 

erfarenhet, kunskap och skapade 

egna rutiner. De kände sig inte ha 

stöd av polisen på grund av 

samhällsstrukturen. 

 

Citat finns 

 

 

Tillförlitligheten stärks då studien 

svarar på syftet, flera citat, vilket visar 

på djupa intervjuer.  

Verifierbarheten stärks av att 

analysen och metoden beskrivs tydligt.  

Pålitligheten Stärks då frågorna 

beskrivs. Stärks ytterligare av att de tre 

som intervjuade hade utbildning i 

kvalitativa intervjumetoder. Sänks då 

ingen förförståelse hittas.  

Överförbarhet stärks då frågorna 

finns redovisade i studien. 
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Sundborg, E., 

Thörnkvist, L., Saleh-

Stattin, N., Wändell, 

P., & Hylander,I.  

 

To ask, or not to ask: 

the hesitation process 

described by district 

nurses encountering 

women exposed to 

intimate partner 

wiolence 

 

Sverige, 2015 

 

 

Syftet var att 

förbättra förståelsen 

för 

disstriktsjuksköters

kors erfarenheter att 

möta kvinnor 

utsatta för våld i 

nära relationer. 

Slumpmässigt urval 

Deltagare: 11 kvinnliga SSK. 

 

Kvalitativ studie  

Grounded Theory 

 

Etikt godkänd 

20 slumpmässigt utvalda 

vårdcentraler i Stockholm.  

11 SSK deltog. Individuella 

intervjuer på deltagarnas arbete 

varade 40–90 min. Spelades in 

och transkriberades. 

Data analyserades parallellt för 

att kunna ändra intervjuguiden 

under intervjuernas gång.  

Efter studien 

kontrollintervjuades 15 

Primärvårdspecialister för att 

öka studiens trovärdighet. 

 

Det visade sig att de 

flesta SSK:s hinder var 

att de tvekade för att 

fråga om våld för att de 

saknade 

Kunskap och strategier. 

En del SSK ansåg inte 

att det var deras ansvar. 

En del SSK tvekade 

trots att de hade 

kunskapen. Genom 

observation och 

uppenbara tecken 

underlättade det SSK 

att fråga. 

Citat finns 

Tillförlitligheten: Stärks då 

resultatet svarar på studiens 

syfte. Citat finns. 

Verifierbarheten: Stärks då 

både urval, datainsamling, 

analys samt kontexten beskrivs 

väl. 

Pålitligheten: Stärks då 

noggrant analysarbete 

beskrivits. Sänks då 

förförståelse saknas.  

Överförbarheten: Stärks då 

metod och urval beskrivs väl. 

 

Van der Wath, A., 

Van Wyk, N., & 

Janse Van Rensburg, 

E.  

 

Emergency nurses' 

experiences of caring 

for survivors of 

intimate partner 

violence 

 

Sydafrika, 2013 

 

 

 

Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva 

SSK på akutens 

erfarenheter av att 

ta hand om 

överlevande av våld 

i nära relationer. 

Strategiskt urval.  

11 SSK som heltidsarbetande 

på två akutmottagningar. 2 

män, 9 kvinnor.  

Åldern 25–50 år. 

Inklusionskriterierna: att SSK 

under det senaste året varit i 

kontakt med överlevare från 

våldsamma relationer. 

Datainsamlingen; 

ostrukturerade 

fenomenologiska intervjuer, 

varav en bred öppen fråga 

 

Etiskt godkänd  

Intervjuerna utfördes i december 

2010 och varade 45–70 minuter. 

 

Spelades in och Transkriberades 

 

Fenomenologisk analys. Det 

framgår ej vem som analyserat.  

 

 

SSK:s erfarenhet av 

mötet med kvinnorna 

var plågsamma känslor, 

känslan av ilska och 

hat till förövaren. Av 

mötet kunde SSK bli 

deprimerande och fulla 

av sorg. Maktlös och 

frustrerad när de inte 

kan hjälpa kvinnan. 

Styrkta av framgång 

vid lyckad vårdinsats 

och vetskap om att ha 

hjälp en kvinna.  

Citat finns 

Tillförlitligheten stärkt då 

resultatet svarar på syftet samt 

flera citat vilka visar på djupa i 

intervjuer. Stärks av långa 

intervjuer.  

Verifierbarheten stärks av väl 

beskriven metod och 

tillvägagångsätt  

Pålitligheten stärks då 

förförståelse finns. Sänks då det 

inte framgår vem som 

analyserar materialet. 

Överförbarheten stärks då väl 

beskriven kontext samt urvalet 

är beskrivet. 
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Wyatt, T., 

McClelland, M. L., & 

Spangaro, J. 

 

Readiness of newly 

licensed associated 

degree registered 

nurses to screen for 

domestic violence. 

 

USA, 2019. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

när och hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

screenar i möten 

med kvinnor 

utsatta för våld i 

nära relation.   

Ändamålsenligt urval 

16 SSK, samtliga kvinnor, 

medelålder 32 år. 

Inklusionskriterierna var; 

engelsktalande, bosatta i 

USA och examinerats 

mellan 1/1 2015 och 15/3 

2016.  

 

Grounded Theory 

 

Etiskt tillvägagångsätt 

Deltagarna bjöds in via sociala 

medier främst Facebook-sidor 

för SSK. 

Intervjuerna gjordes individuellt 

över telefon och spelades in för 

att sedan transkriberas. 

Öppna intervjufrågor 

Analys gjordes samtidigt som 

datainsamlingen. 

Innehållsanalys 

 

Det SSK ansåg försvårade 

mötet var brist på kunskap 

för screening, arbetsmiljön 

och partnern som påverkar. 

De kände också att ämnet är 

tabu och var obekväma i 

frågan. Verkligheten var inte 

som i utbildningen. 

Fördelarna nämndes vara 

intuition och självförtroende. 

Citat finns 

Tillförlitligheten stärks då 

resultatet svarar på syftet. Citat 

finns, visar på djup i 

intervjuerna. 

Verifierbarhet: Stärks då 

metod och tillvägagångsätt 

beskriv. 

Pålitligheten Stärks av att 

förförståelse finns.   

Överförbarheten stärks av 

beskriven kontext 

Yeung, H., 

Chowdhury, N., 

Malpass, A., & 

Feders, S, G.  

 

Responding to 

Domestic Violence in 

General Practice: 

A Qualitative Study 

on Perceptions and 

Experiences 

 

USA, 2012 

 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

uppfattningarna 

och erfarenheter 

från allmänläkare 

(GPs) och praktik 

sjuksköterskor om 

att ta itu med våld 

i hemmet före och 

efter 

deltagande i en 

utbildning och 

stöd för våld i 

hemmet 

program. 

Bekvämlighetsurval  

17 läkare och 6 SSK 

(varav 6 kvinnor) 

 

Kontaktades via mail 

sedan telefonsamtal. 

 

Etisk godkänd 

Halvstrukturerade intervjuer 

med två forskare 30–60 min 

Pilotintervju 

Spelades in, transkriberades och 

kodades. 

 

Det framgår inte vem som 

analyserat. 

 

Resultatet visade att ssk 

tyckte ett tvärprofessionellt 

team är viktigt då de kunde 

rådfråga med andra 

professioner. De ssk som 

inte hade tidigare erfarenhet 

tyckte att de var obehagligt 

att ställa frågan medan de 

ssk med erfarenhet inte hade 

svårt att ställa frågan. Hinder 

som ansågs finnas var 

normalisering, rädsla för 

konsekvenser, tidsbrist och 

bristen på erfarenhet.  

Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärks då 

studien svarar på syftet. Citat 

finns. 

Verifierbarhet: Stärks då 

metoden beskrivs. Sänks då ej 

frågor presenteras. 

Pålitlighet: Sänks då det inte 

framgår vem som deltar i 

analysprocessen. Saknar även 

förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks då 

kontexten är beskriven.   
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