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Sammanfattning  

Bakgrund: Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem där utsatta kvinnor 

som söker hälso- och sjukvård kan vara svåra att möta på ett bra sätt. Kvinnornas 

symtom är ofta diffusa och de berättar sällan självmant om utsattheten. 

Sjuksköterskans omvårdnad och bemötande blir därmed avgörande för hur mötet 

med kvinnan blir och om kvinnan vågar berätta. Sjuksköterskan behöver ha 

kunskap och beredskap för att möta våld i nära relation. Syfte: Att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården vid möten med kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer. Metod: En allmän litteraturstudie med artiklar från Cinahl 

och Pubmed. Elva kvalitativa artiklar granskades med HKR:s granskningsmall 

(2016). Därefter sammanställdes artiklarna i kvalitativa artikelöversikter, för att 

sedan analyseras med Fribergs (2022) femstegsmodell. Resultat: Det 

sammanställda materialet presenteras som tre huvudkategorier: Möte som berör, 

Känslor som påverkar professionen och Frustration och utmaningar. 

Sjuksköterskorna påverkades känslomässigt i mötet. Det fanns ett behov av mer 

kunskap inom området. Olika utmaningar som arbetsmiljö och kultur tas upp.  

Diskussion: Studiens metod har granskats utifrån Shentons (2004) fyra 

trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, pålitlighet, verifierbarhet samt överförbarhet. 

Stärkande och sänkande aspekter på metodens kvalitet har diskuterats. Studiens 

resultat har diskuterats utifrån tre huvudfynd: Stress - att inte räcka till, Förtroende 

skapar trygghet och Oro över kunskapsbristen. Diskussion kring Henderson 

omvårdnadsteori, konsekvensetik och FN:s globala mål.  
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Background: Intimate partner violence is a widespread social problem where 

affected women seeking healthcare are difficult to identify. Their symptoms are 

often vague and they rarely talk about their vulnerability spontaneously. The 

nurse’s treatment and caregiving become crucial in the outcome of meeting with 

the woman and to if the woman dare to tell. The nurse needs knowledge and a 

readiness to meet intimate partner violence. Aim: To describe nurses experience in 

healthcare of meeting women affected by intimate partner violence. Method: A 

general literature study was conducted in Cinahl and Pubmed. 11 qualitative articles 

were reviewed against HKR:s review template (2016). Then the articles were 

compiled in qualitative article overviews and analyzed based on Friberg (2022) 

five-step-method. Results: The compiled material is presented as three main 

categories: Encounter that affect, Emotions that effects the profession and 

Frustration and challenges. The nurses were emotionally affected by the encounter. 

There was a need for more knowledge in the field. Different challenges as work 

environment and culture are mentioned. Discussion: The method of the study has 

been reviewed according to Shentons (2004) four credibility concepts: credibility, 

confirmability, dependability and transferability. Strengths and weaknesses in the 

quality of the method have been discussed. The result of the study has been 

discussed based on three main findings: Stress - not being enough, Trust creates 

security and Concern about the lack of knowledge. Discussion about the Nursing 

Need Theory, consequentialist ethics and the UN Sustainable Development Goals. 
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Inledning 
Våld i nära relation är ett utbrett samhällsproblem och förekommer över hela 

världen. En av tre kvinnor kommer någon gång under sin livstid att utsättas för våld 

i nära relation (World Health Organization [WHO], 2013). Under 2020 dog 47 000 

kvinnor av våld i nära relation, vilket innebär en kvinna var elfte minut (United 

Nation Office on Drugs and Crime [UNODC], 2021). Våldet kan förekomma i flera 

olika former, bland annat fysiskt våld. I flera av fallen är förövaren en man som 

utför våld mot en kvinna (WHO, 2005). Det är av vikt att sjuksköterskor 

uppmärksammar och ställer frågan om våld till de kvinnor de möter. För att hitta de 

kvinnor där våldet inte syns utåt och för att försöka motverka att fler kvinnor blir 

offer för det dödliga våldet.  

Bakgrund 

Under 2021 anmäldes 23 500 fall av misshandel mot kvinnor i Sverige, där 

förövaren var känd för kvinnan (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2022). Våld mot 

kvinnor kan utövas som fysiskt våld i form av slag och sparkar respektive psykiskt 

eller sexuellt våld. Det psykiska våldet kan innebära hot, tvång eller trakasserier. 

Det psykiska våldet bryter ner och är ofta oförutsägbart. Det sexuella våldet kan ge 

uttryck i trakasserier, våldtäkt eller andra sexuella övergrepp som kvinnan inte 

vågar säga nej till. Andra typer av våld kan vara försummelse där kvinnan till 

exempel inte får den hjälp som behövs. Det kan även vara materiellt våld vilket 

innebär förstörelse av personliga saker eller ekonomiskt våld där kvinnan inte har 

insyn i sin egen ekonomi. Våldet i en nära relation är oftast inte en enskild handling 

utan sker upprepat och kan innefatta flera av våldstyperna (Socialstyrelsen, 

2016). Många kvinnor som uppsöker hälso– och sjukvården vågar inte berätta om 

vad de utsätts för (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2017). 

Våld i nära relation innebär att kvinnan har en nära relation till sin förövare. Det 

kan vara en partner, tidigare partner, en förälder, ett syskon eller ett barn som utför 

våldet. Våldet sker ofta i det egna hemmet och kan vara svårt för utomstående att 

uppmärksamma och ofta eskalerar våldet ju längre relationen fortgår (BRÅ, 2009). 

Det är tre gånger vanligare att kvinnor utsatta för våld i nära relation uppsöker 
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sjukvård än de kvinnor som inte utsätts och därför är det av vikt att ställa frågor för 

att hitta dessa kvinnor (Campbell, 2002). Kvinnorna som söker vård har vanligtvis 

diffusa symtom och mer sällan tydliga fysiska skador som blåmärken eller 

frakturer, vilket gör dem svårare att upptäcka. De diffusa symtomen är till exempel 

huvudvärk, ryggsmärta, buksmärta eller en sjukdomskänsla som de inte kan 

beskriva. Kvinnorna kan även ha olika psykiska symtom som depression, 

posttraumatiskt stressyndrom eller självskadebeteende (NCK, 2014).  

Kvinnor som utsatts för våld har beskrivit att de inte vågar berätta om sin utsatthet 

för vårdpersonalen, eftersom de känner skamkänslor och rädsla för hur de ska 

bemötas (Bacchus., 2003). Samtidigt beskriver kvinnorna att de inte har något emot 

att prata om sin utsatthet om de får frågan om våld. Däremot upplever kvinnorna en 

rädsla och tycker att det är pinsamt att på egen hand beskriva sin våldsutsatthet för 

vårdpersonalen (Damra et al., 2015). Tidigare forskning har visat att om personalen 

ställer frågan om utsatthet och våld, är det mer sannolikt att kvinnorna beskriver sin 

situation, än om de själva tar upp det. Anledningen till att vissa av kvinnorna inte 

berättar om sin utsatthet är att det inte fanns någon kontinuitet och därför saknar de 

förtroende för vårdpersonalen. Flera kvinnor i artikeln upplever att personalen är 

nonchalanta och inte lyssnar såvida det inte syns att de blivit utsatta för fysiskt våld. 

Bemötandet från personalen anses vara det viktigaste för att kvinnorna ska känna 

sig manade att berätta om sin utsatthet (Bacchus et al., 2003). Forskning visar att 

personalen fokuserar på de fysiska skadorna och inte de psykiska, vilket gör att 

kvinnorna inte upplevde sig tagna på allvar om de inte hade fysiska symtom. 

Kvinnorna som utsatts för våld upplever att de upptar tid inom hälso- och 

sjukvården utan att få den hjälp som de behöver. Kvinnorna upplever att deras röst 

inte hörs, de känner sig maktlösa och otrygga (Pratt-Eriksson et al., 2004).  

Att som sjuksköterska ha ett gott bemötande bidrar till en personcentrerad vård och 

att patientens egna upplevelser uppmärksammas. Legitimerade sjuksköterskor ska 

arbeta utifrån de sex kärnkompetenserna, vilka är personcentrerad vård, säker vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling och informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Personcentrerad vård innebär att se personen bakom sjukdomen och arbeta utifrån 
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den unika individen. Säker vård kräver att sjuksköterskan följer regelverk samt har 

handlingsberedskap för att minska risken för vårdskador. Kommunikation mellan 

patient, närstående, personal och andra aktörer kräver samverkan i teamet. För en 

evidensbaserad vård krävs det att sjuksköterskan arbetar efter beprövade 

erfarenheter i sin omvårdnad. Sjuksköterskan ska också arbeta för en miljö där 

vården kan ske på ett säkert sätt. Informatik innebär att sjuksköterskan ska hjälpa 

patienten att stärka sin förmåga till egenvård och öka inflytandet över sin vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner och tillräcklig kompetens hos 

personalen. Det krävs att hälso- och sjukvårdspersonal är utbildade inom området, 

samt har en handlingsberedskap när de möter kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relation (Socialstyrelsen, 2022; Socialstyrelsen 2019). Sjuksköterskan kan ha 

en betydande roll för att upptäcka när kvinnor har blivit utsatta för våld 

(Socialstyrelsen, 2016). Sjuksköterskor behöver inge ett förtroende, visa empati, 

samtala på ett respektfullt och etiskt sätt, samt visa att de finns där för att lyssna på 

svaret (Rhodes et al., 2007). En stor andel av de kvinnor som är utsatta för våld i 

nära relation ser sig inte som offer och tänker inte på misshandeln som våld. 

Sjuksköterskan behöver fokusera på kvinnans upplevelse och använda sig av 

konkreta begrepp som till exempel slag eller uttryck som ”blivit rädd” när frågan 

om våld ställs. Kunskap om våldsutsatthet behöver finnas på alla vårdinrättningar 

eftersom kvinnorna kan söka hjälp hos olika instanser (NCK, 2017; Socialstyrelsen, 

2019). Socialstyrelsen (2016) har tagit fram en handbok som tar upp vikten av att 

ge den våldsutsatta kvinnan hjälp, samt ansvara för att hennes integritet och 

självbestämmande bevaras (Socialstyrelsen, 2016). Sedan 2018 anges det i 

högskoleförordningen att examensbehörigheten för sjuksköterskeexamen kräver 

obligatorisk utbildning om mäns våld mot kvinnor samt våld i nära relation. 

Avsikten med att våld i nära relation ska ingå i utbildningen är att förebygga och 

upptäcka våld i de professioner som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete 

(Regeringskansliet, 2017). 

Sjuksköterskan ska möjliggöra att patienten får den omvårdnad som behövs. För en 

god omvårdnad krävs det att sjuksköterskan arbetar efter vissa grundprinciper som 
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exempelvis att hjälpa patienten andas, äta och vila. Det ingår även i sjuksköterskans 

arbete att skydda sin patient från fysiska skador enligt Hendersons omvårdnadsteori 

(1991). En av faktorerna är den nionde grundprincipen ”Att hjälpa patienten 

undvika faror i omgivningen samt skydda andra mot skador som patienten 

eventuellt kan vålla, såsom infektion eller våldshandlingar” (Henderson, 1991, s. 

42). Detta innebär att det är av vikt för sjuksköterskan att veta så mycket som 

möjligt om sin patient för att kunna ge en bra omvårdnad. Eftersom människor är 

olika och behöver olika former av stöd, behöver sjuksköterskan adekvat 

information om sin patient för att möjliggöra en personcentrerad omvårdnad. För 

att patienterna ska kunna vara delaktiga i sin vård, krävs det att sjuksköterskan är 

lyhörd och lyssnar. Genom att lyssna uppmärksamt och försöka läsa mellan raderna 

kan sjuksköterskan hjälpa sin patient att sätta ord på sina tankar och känslor. 

Därigenom kan patienten få en ökad möjlighet att arbeta med sina känslor i samspel 

med sjuksköterskan (Henderson, 1991). 

Det är vanligt att kvinnor som söker vård undviker att berätta om de är utsatta för 

våld. Sjuksköterskan har en viktig roll i sitt arbete med att hitta och hjälpa utsatta 

kvinnor. En av anledningarna till att frågorna om våld inte ställs skulle kunna vara 

att sjuksköterskorna inte har tillräckligt med kunskap för att möta kvinnorna. Det 

kan även bero på att sjuksköterskorna saknar rutiner kring att ställa frågorna om 

våld. Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet är förhoppningen 

att få en ökad kunskap och vidare förståelse för de behov sjuksköterskorna har för 

att kunna uppnå ett bra möte.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården vid 

möten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Metod 

Design 

Designen som användes i uppsatsen var en allmän litteraturstudie. Enligt Friberg 

(2022b) innebär en litteraturstudie att få en överblick över vilken forskning som 
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finns inom det valda området. Artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte 

valdes ut.    

Sökvägar och urval 

En pilotsökning gjordes i databasen Cinahl för att se om det fanns tillräckligt med 

artiklar till en litteraturstudie. I pilotsökningen användes kvinnor som ett sökblock. 

Detta sökblock togs bort eftersom artiklarna som förekom fokuserade på kvinnors 

upplevelser, vilket inte var relevant för syftet. Vid den aktuella sökningen valdes 

begrepp ut från syftet: “sjuksköterskor”, “upplevelser”, “bemötande” samt “våld i 

nära relation”.  Begreppen översattes i Svensk MeSH till engelska synonymer 

(Bilaga 1) och bildade tillsammans fyra sökblock. Sökningar genomfördes i Cinahl 

och Pubmed. Enligt Karlsson (2017) är Cinahl en databas baserad på omvårdnad, 

fysio- och arbetsterapi. Pubmed är en databas baserad på omvårdnad och medicin 

(Karlsson, 2017). Söktekniker som användes i sökningarna beskrivs av Karlsson 

(2017) och Östlund (2022). Ämnesord representerar innehållet i artiklarna 

(Karlsson, 2017). Sökteknikerna trunkering* samt “frassökning” innebär att 

samtliga ändelser söks på samt att sökorden sätts i relation till varandra. Booleska 

operatorerna OR och AND sätter sökord samt sökblock i relation till varandra 

(Karlsson, 2017; Östlundh, 2022). Begränsningar av tid, språk och peer-reviewed 

generar de mest relevanta vetenskapliga artiklarna (Östlundh, 2022). 

 

I databasen Cinahl valdes ämnesord (MH) från Cinahl Heading ut, som i sökningen 

användes tillsammans med fritextord med frassökning och trunkering samt OR och 

AND. Artiklarna avgränsades med peer-review, engelskspråkig samt 

publiceringsdatum 2012-01-01 – 2022-12-31. I Sökschemat för Cinahl visas 

samtliga söktekniker (bilaga 1). I Pubmed användes motsvarande ämnesord från 

MeSH-termer. Sökorden med Titel/Abstract skrevs i grundform följt av relevanta 

böjningar av ordet. Sökorden och sökblocken sattes ihop med OR och AND. 

Begränsningar som användes var engelskspråkig och publiceringsdatum 2012-01-

01 – 2022-12-31. Samtliga artiklar i Pubmed är peer-reviewed, vilket medförde att 

begränsningen inte användes (Bilaga 1). I Cinahl hittades 220 artiklar efter 

begränsningarna gjorts, av de valdes sex artiklar ut att ingå i resultatet. I Pubmed 
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hittades 329 artiklar efter begränsningarna gjorts, av de valdes sex artiklar ut att 

ingå i resultatet. En manuell sökning i databasen Pubmed ledde till att ytterligare 

två artiklar valdes ut. Tre av artiklarna från Pubmed var dubbletter, detta innebar 

att de redan valts ut från sökningen i Cinahl.  

Granskning och analys 

För de artiklar som valdes ut gjordes en artikelöversikt, efter att de granskats med 

Högskolan Kristianstads [HKR:s] granskningsmall för kvalitativa studier 

(Blomqvist et al., 2016). Fribergs (2022a) femstegsmodell för analys användes för 

att se om artiklarna kunde användas för att besvara litteraturstudiens syfte (Friberg, 

2022a). Först lästes artiklarnas rubrik, abstract samt metod för att göra en första 

utgallring av artiklarna. Därefter granskades artiklarna mer noggrant för att se om 

de stämde överens med syftet. Artiklarnas resultatdel lästes flera gånger enskilt av 

båda författarna, för att få fram resultat oberoende av varandra. Därefter 

diskuterades resultaten gemensamt. Fokus var att hitta nyckelbegrepp i resultaten. 

Den beskrivande texten och citaten lästes noggrant för att få med all information. 

För att få en översikt över resultaten gjordes en sammanställning av 

nyckelbegreppen och meningarna som valts ut. Därefter identifierades likheter och 

skillnader från de olika resultaten och de som liknade varandra bildade nya 

kategorier och underkategorier. Under samtliga steg i analysen var det viktigt att ha 

syftet i åtanke för att inte få med material som inte svarade på syftet. För att lyfta 

fram de nya kategorierna skapades en resultattext. Citat valdes ut från de olika 

artiklarna för att ge djup och öka tillförlitligheten i resultatet. Resultattexten har 

bearbetats av båda författarna tillsammans under arbetets gång.  
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Figur 1. Egen beskrivning av Fribergs femstegsmodell för analys (Friberg, 2022a). 

Etiska överväganden 

Det är av vikt att förförståelsen skrivs tidigt i arbetet för att inte påverka resultatet 

av studien (Priebe & Landström, 2017). En förförståelse skrevs tidigt i arbetet för 

att författarnas fördomar inte skulle påverka arbetet. Författarna har arbetat för att 

förförståelsen inte skulle påverka valet av artiklar, utan endast artiklar som svarar 

på studiens syfte inkluderas i resultatet. Artiklarna som valdes ut till studien var 

kvalitativa artiklar som genomgått etisk granskning alternativt fört ett etiskt 

resonemang. World Medical Association [WMA] (2022) har upprättat en kod för 

etisk forskning inom medicin, som gäller över hela världen, 

Helsingforsdeklarationen. I Helsingforsdeklarationen framgår det att all forskning 

som sker ska följa vissa etiska principer, för att skydda deltagarnas värdighet, 

självbestämmande och rättigheter. De etiska principerna är autonomiprincipen, 

göra gott principen, icke-skada principen samt rättviseprincipen. All medicinsk 

forskning ska verka för minimal påverkan på miljön. Deltagandet ska ske frivilligt 

och deltagarna ska lämna samtycke till att delta i studien (WMA, 2022). Författarna 

har arbetat utifrån Helsingforsdeklarationen i studien.  

Förförståelse 

Vår förförståelse grundar sig i verksamhetsförlagda studier som 

sjuksköterskestudenter, samt arbete inom hälso-och sjukvård respektive kommunal 

vård och omsorg. Vår erfarenhet är att sjuksköterskor saknar rutiner för att ställa 

frågor till patienter om de är utsatta för våld. Anledningen till att frågorna inte ställs 

kan till exempel bero på att sjuksköterskorna inte har tillräckligt med kunskap eller 
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inte har möjligheten att prioritera det eftersom tiden inte räcker till för att lyssna till 

svaret. Sjuksköterskorna kan även känna sig osäkra i situationer med kvinnor som 

blivit utsatta för våld. Detta kan bidra till att de inte ställer frågor om våld eller inte 

vet hur de ska bemöta kvinnorna, vilket kan leda till att det är färre som tillfrågas 

och därmed upptäcks. Det kan ytterligare komplicera om närstående till den utsatta 

är med vid besöket. Vi tänker att många kvinnor inte berättar om sin utsatthet vid 

första kontakten, utan det krävs att en relation etableras mellan kvinnan och 

sjuksköterskan eller att kvinnan blir tillfrågad vid flera tillfällen.  

Resultat 
Resultatet i den här litteraturstudien bygger på elva kvalitativa artiklar. Artiklarna 

var publicerade mellan 2012–2022 och var från följande länder: Sydafrika (4), 

Sverige (3), Indien (1), Jordanien (1), Turkiet (1), och USA (1). I artiklarna deltog 

totalt 178 sjuksköterskor varav 109 kvinnor och tio män, könsfördelningen 

framgick inte på 59 av deltagarna. I studierna arbetade sjuksköterskorna inom 

följande verksamheter: akutmottagning, barnhälsovårdcentral, gynekologi- och 

förlossningsavdelning, intensivvårdsavdelning, kvinnlig specialistavdelning, 

psykiatrisk vårdavdelning samt vårdcentral. I nio av artiklarna framgick det att 

enskilda intervjuer var genomförda och i två artiklar fokusgrupper. Utifrån 

resultatet från de elva kvalitativa artiklarna framkom tre huvudkategorier som följs 

av sju underkategorier enligt nedan (Figur 2).   
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Möte som berör 

Kategorin beskriver sjuksköterskornas känslor av att möta de våldsutsatta 

kvinnorna samt hur de upplevde relationen till kvinnan.  

Känslor som uppkommer i mötet 

I artiklarna framkom det att sjuksköterskorna påverkades känslomässigt av att möta 

kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Känslor som kunde uppstå var 

exempelvis ledsamhet, frustration och maktlöshet över att de inte kunde göra mer 

(Al-Natour et al., 2016; Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 2020; van der 

Wath et al., 2013; van der Wath, 2019). De manliga sjuksköterskorna upplevde 

skam och frustration över att tillhöra det kön som var överrepresenterade som 

förövare (van Wyk & van der Wath, 2015). De kände empati för den utsatta kvinnan 

och ilska mot deras förövare (van der Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 

2015). Samtidigt beskrev flera att de kände en lättnad och glädje när kvinnan vågade 

berätta om sin våldsutsatthet (Al-Natour et al., 2016; van der Wath et al., 2013). 

Sjuksköterskorna kände sig oförberedda på hur de skulle hantera sina känslor i 

mötet med kvinnorna (Anderzén-Carlsson et al., 2021). De upplevde att det kändes 

besvärande och personligt att ställa frågor om våld (Wyatt et al., 2018). För att 

skydda sina egna känslor valde en del att hellre avstå från att ställa frågor. Vidare 

kände sjuksköterskorna en rädsla för att göra sig till åtlöje genom felbedömningar 

gällande misstanken om våld. De var rädda att kvinnorna kunde ta illa upp om de 

ställde frågan om våld när det inte fanns några tecken på det (Sundborg et al., 2015).  

 

” The worst thing would be if the patient thinks that I suspect 

that it [IPV] has happened and then it was never there.” 

(Sundborg et al., 2015, s. 2259) 

De som hade personlig erfarenhet av att ha varit utsatta för våld i nära relation 

upplevde mindre osäkerhet inför att ställa frågor om våld. De visste hur det kändes 

att vara den som fick ta emot frågan (Sundborg et al., 2015). De upplevde att några 

av kvinnorna kunde finnas med i deras tankar länge efter mötet, de funderade ofta 

på om det fanns något mer de hade kunnat göra för att hjälpa kvinnorna (Aregger-

Lundh et al., 2022; van der Wath et al., 2013). Ett fåtal av sjuksköterskorna 
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upplevde en uppgivenhet att ställa frågan om våld eftersom de kände att de inte 

kunde förändra situationen (Efe & Taskin, 2012). 

Trygghet i relationen 

Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes en bra relation för att kvinnan skulle 

våga berätta om sin våldsutsatthet. En bra relation ansåg sjuksköterskorna byggde 

på tillit, tid och trygghet. Detta kunde uppnås med kontinuitet och återkommande 

möten. Sjuksköterskorna beskrev att korta möten inte var tillräckligt för att uppnå 

en bra relation (Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 2020; Sprague et al., 

2015).  

” I think that´s not something you say to someone you don´t 

have trust in, and in my thinking you gain trust for staff who you 

feel makes time for you.” (Aregger-Lundh et al., 2022, s. 4) 

De upplevde att en bra relation bidrog till trygghet och gjorde att frågan om våld 

inte upplevdes lika laddad. Under mötena var det viktigt att lyssna och stötta 

kvinnan i den utsträckning det gick (Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 

2020; Sprague et al., 2015).  

Känslor som påverkar sjuksköterskorna i 
professionen  

Kategorin beskriver hur sjuksköterskorna upplevde sitt ansvarsområde samt hur 

rutiner och riktlinjer kunde påverka mötet med kvinnorna.  

Tydligt ansvar ger säkerhet   

I artiklarna framkom det att några av sjuksköterskorna upplevde att det ingick i 

deras roll att ställa frågor om våld i nära relation (Al-Natour et al., 2016; Sprague 

et al., 2015). De av sjuksköterskorna som ställde frågan om våld till sina patienter 

upplevde en rädsla för att bli allt för känslomässigt engagerade. De tyckte att det 

var lättare om de distanserade sig och hade ett professionellt förhållningssätt mot 

kvinnorna (Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 2020; Sundborg et al., 2015). 

Däremot ansåg några att ansvaret att fråga om våld i nära relation inte ingick i deras 

arbetsuppgifter, de kände sig oförberedda att ta det ansvaret. De ansåg att det 

ansvaret tillhörde andra professioner, till exempel socialtjänst eller psykiatri (Efe & 
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Taskin, 2012). Sjuksköterskorna kände en osäkerhet kring vilket ansvar de hade att 

fråga om våld i nära relation (Efe & Taskin, 2012; Sprague et al., 2015; Sundborg 

et al., 2015). De upplevde att organisationen gällande vilka rutiner som ingick i 

sjuksköterskans profession var otillräckliga (Al-Natour et al., 2016).  

 

” Screening for IPV is not our role as nurses and it is not 

written in the job description, so I have no authority for IPV 

screening, and could be fired if taking the responsibility for 

doing that.” (Al-Natour et al., 2016, s. 425) 

Rutiner gör mötet mindre obekvämt 

I artiklarna framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det saknades rutiner 

kring att ställa frågan om våld. De bristande rutinerna gjorde att sjuksköterskorna 

kände sig osäkra att ställa frågan om våld (Al-Natour et al., 2016; Poreddi et al., 

2020). De kände sig obekväma med att ställa frågan om våld när kvinnan sökte för 

exempelvis vardagliga åkommor. Många av kvinnorna som sökte vård fick inte 

frågan om de inte visade tecken på våldsutsatthet (Wyatt et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att rutinmässiga frågor hade gett en ökad trygghet när 

frågan om våldsutsatthet ställs (Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 2020). 

Samtidigt upplevde några att det fanns rutiner för att fråga, men inte strategier för 

att hantera svaret. De upplevde att de riktlinjer och rutiner som fanns på avdelningen 

inte var tillräckliga (Anderzén-Carlsson et al., 2021).  

 

” What is lacking is clear guidelines and instructions on what to 

do with these women. The way it is now does not work well. It 

gives me a sense of a process not being finalized; they have not 

been thinking of the whole line . . .” (Anderzén-Carlsson et al., 

2021, s. 6) 

Sjuksköterskorna upplevde att det var obekvämt och jobbigt att möta svaret, 

eftersom de inte visste vad de skulle göra med det (Sundborg et al., 2015; Wyatt et 

al., 2018). Vidare upplevde sjuksköterskorna att de saknade riktlinjer vart de skulle 

hänvisa kvinnorna efter det första mötet (Anderzén-Carlsson et al., 2021; Efe & 
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Taskin, 2012; Sundborg et al., 2015). De beskrev att det skulle kännas tryggt om 

det fanns rutiner för att ställa frågor och följa upp samtalet (Sundborg et al., 2015). 

Frustration och utmaningar 

Kategorin beskriver utmaningar som påverkar mötet med kvinnorna. De mest 

framträdande var hur kunskap påverkar mötet, arbetsmiljöns påverkan och 

osäkerhet inför att möta kvinnor med olika kulturell bakgrund.  

Kunskap minskar otryggheten 

Flera av sjuksköterskorna upplevde att de hade bristande kunskap om hur, när och 

varför frågor om våld ska ställas. Detta gjorde att de upplevde osäkerhet kring att 

ställa frågan om våld (Al-Natour et al., 2016; Aregger-Lundh et al., 2022; Efe & 

Taskin, 2012; Poreddi et al., 2020). Sjuksköterskorna menade att kunskap gjorde 

att de kände sig tryggare och säkrare i mötet och det blev enklare att ställa direkta 

frågor (Anderzén-Carlsson et al., 2021). De upplevde att det var svårare att ställa 

frågan om våld som nyutbildad sjuksköterska. De kände en besvikelse av att inte 

ha fått tillräckligt med kunskap och upplevde att utbildningen inte hade förberett 

dem på verkligheten och svårigheterna att fråga om våld (Wyatt et al., 2018).  

” I think it would´ve been nice to been able to learn how to have 

a conversation with them about domestic violence as opposed to 

just asking them about it.” (Wyatt et al., 2021, s. 78) 

Att ha kunskap gällande fysiska och psykiska symtom på våld gjorde att de kände 

sig säkrare att ställa frågan om våld (Aregger-Lundh et al., 2022; Poreddi et al., 

2020). Sjuksköterskorna kände sig tryggare med att ställa frågan om våld om 

kvinnan hade en fysisk skada (Poreddi et al., 2020; Sundborg et al., 2015; Wyatt et 

al., 2018). Några upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att 

uppmärksamma att anamnesen och skadorna inte stämde överens (Aregger-Lundh 

et al., 2022). De upplevde att det fanns en kunskapsbrist, men ingen visste var de 

skulle vända sig för att få fortbildning (Poreddi et al., 2020; Sundborg et al., 2015; 

Wyatt et al., 2018). Sjuksköterskorna menade att de inte hade tillräckligt med 

kunskap för att kunna ställa frågan om våld på ett bra sätt (Sundborg et al., 2015; 

Wyatt et al., 2018). Å andra sidan upplevde några att de kände sig helt trygga med 
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att fråga om våld, trots att de tidigare sagt att de inte haft tillräckligt med utbildning 

(Wyatt et al., 2018). 

Arbetsmiljön är en stressande situation 

Sjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön begränsade möjligheten för att ställa 

frågan om våld. Hinder i arbetsmiljön kunde exempelvis vara hög arbetsbelastning 

eller avsaknad av enskilda utrymme för samtal (Aregger-Lundh et al., 2022; Efe & 

Taskin, 2012; Poreddi et al., 2020; Wyatt et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde 

stress över att de inte hann med de dagliga rutinerna. En ökad arbetsbelastning 

gjorde att de behövde prioritera akuta åtgärder som exempelvis mediciner och andra 

undersökningar. De kände sig stressade över att det inte fanns tillräckligt med tid 

att sitta ner och prioritera frågan om våld (Aregger-Lundh et al., 2022; Efe & 

Taskin, 2012; Poreddi et al., 2020; Sundborg et al., 2015).  

 

” Then you have to try and find the time. … and sort of try not 

to show how stressed you are . . .” (Aregger-Lundh et al., 2022, 

s. 5) 

Bristen på enskilda utrymmen gjorde att sjuksköterskorna avstod från att ställa 

frågan om våld för att bevara kvinnans integritet (Aregger-Lundh et al., 2022; Efe 

& Taskin, 2012; Poreddi et al., 2020; van Wyk & van der Wath, 2015). De var rädda 

att anhöriga som var med vid besöket skulle lägga sig i samtalet eller att kvinnan 

inte vågade berätta om de anhöriga fanns i rummet (Efe & Taskin, 2012). De 

beskrev även att de var rädda för att själva bli utsatta eller hotade av kvinnans 

förövare om personen som utsatt kvinnan för våld var närvarande vid besöket i 

hälso- och sjukvården (Anderzén-Carlsson et al., 2021). En trygg och säker arbets- 

och vårdmiljö, var av vikt för att ställa frågan om våld ansåg sjuksköterskorna (Efe 

& Taskin, 2012). 

Osäkerhet vid kulturella skillnader 

Kultur och samhällsnormer upplevdes som ett hinder i mötet med kvinnorna. En 

manlig sjuksköterska i Jordanien fick exempelvis inte fråga en kvinna om 

våldsutsatthet på grund av konservativa kulturella aspekter (Al-Natour et al., 2016).  
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” In our culture, women are expected to not disclose IPV, and 

will not tell the truth. They will tolerate and accept violence for 

the sake of their own and family dignity and reputation . . .” 

(Al-Natour et al., 2016, s. 425) 

Sjuksköterskorna upplevde att det behövdes mer utbildning och preventivt arbete 

mot våld i nära relation, för att arbeta mot de normer som fanns i samhället (Poreddi 

et al., 2020). I vissa kulturer och samhällsstrukturer var det mer accepterat med våld 

i nära relation. Detta gjorde att de upplevde en osäkerhet kring att fråga om våld 

(Efe & Taskin, 2012; Sundborg et al., 2015). Vidare upplevde sjuksköterskorna att 

det var bra att formulera frågan på olika sätt beroende på kvinnans ålder och kultur. 

En svårighet var att kvinnorna kunde se på våld på olika sätt, vilket gjorde att de 

inte alltid förstod att de var våldsutsatta (Sundborg et al., 2015). Det kunde vara 

avgörande att prata samma språk som kvinnan för att upptäcka våldsutsatthet 

(Aregger-Lundh et al., 2022). Några upplevde att ämnet var tabubelagt. Samhället 

var litet och sjuksköterskorna kände kvinnorna privat utanför hälso- och sjukvården 

och gjorde det svårt att ställa frågan om våld (Wyatt et al., 2018). De manliga 

sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att skapa en trygg och tillitsfull relation 

till kvinnan, eftersom samhällets normer signalerade att männen skulle vara starka 

(van Wyk & van der Wath, 2015).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

För att få ett trovärdigt arbete granskas kvaliteten på litteraturstudien där styrkor 

och svagheter diskuteras enligt följande fyra kvalitetsbegrepp: tillförlitlighet 

(credibility), pålitlighet (confirmability), verifierbarhet (dependability) och 

överförbarhet (transferability) (Shenton, 2004).  

 

Tillförlitligheten speglar om studiens resultat stämmer överens med studiens syfte. 

För att undersöka studiens trovärdighet granskas metoden som använts. Detta görs 

genom att urvalet finns beskrivet, om datainsamlingsmetoden är relevant, samt hur 

materialet har samlats in (Shenton, 2004). I studien användes två olika databaser 
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och det ökar möjligheten att hitta artiklar som är relevanta för syftet. I sökningarna 

gjordes även två manuella sökningar av artiklar, vilket stärker tillförlitligheten. 

Tillförlitligheten stärks av att flera artiklar hittades som dubbletter i båda 

databaserna. I sökningarna användes fyra olika sökblock. Sökorden i sökblocken 

har granskats och diskuterats med utomstående som hade kunskap i 

databassökningar, vilket stärker tillförlitligheten. Vissa av sökorden var svåra att 

översätta, vilket kunde leda till att innebörden inte blev rätt, detta sänker studiens 

tillförlitlighet. Olika sökstrategier har använts i databaserna för att söka på fritext- 

och ämnesord. Genom att artiklarna som användes i litteraturstudien är 

vetenskapligt granskade stärks tillförlitligheten. Studien består av kvalitativa 

artiklar och de har granskats med en kvalitativ granskningsmall, vilket stärker 

tillförlitligheten. Först lästes artiklarna var för sig för att sedan granskas och 

diskuteras gemensamt. Genom att artiklarna först har lästs enskilt för att sedan 

diskuteras mellan författarna stärks tillförlitligheten. Granskningen av resultatet har 

gjorts för att få fram kategorier som enbart svarar på studiens syfte. Kategorierna 

speglar deltagarnas upplevelser, vilket stärker tillförlitligheten. Citat har använts i 

resultattexten, vilket stärker studiens tillförlitlighet. Litteraturstudien har granskats 

och diskuterats med examinator, handledare och medstudenter på seminarium samt 

handledningar både individuellt och i grupp. Att litteraturstudien har granskats av 

andra stärker tillförlitligheten.  

 

Pålitligheten granskas för att se om det finns brister som påverkar studiens resultat. 

Pålitligheten innebär att författarnas objektivitet i studien granskas samt om studien 

har påverkats av författarnas fördomar (Shenton, 2004). Genom att skriva en 

förförståelse tidigt i arbetet stärks studiens pålitlighet. Författarna har försökt att 

arbeta på ett objektivt sätt och inte utifrån sin förförståelse. Resultatet i studien 

liknar författarnas förförståelse vilket sänker studiens pålitlighet. I flertalet av 

artiklarna saknades en beskrivning av författarnas förförståelse vilket kan sänka 

pålitligheten i denna litteraturstudies resultat. Analysen genomfördes med hjälp av 

Fribergs (2022b) analysmodell i fem steg. Båda författarna deltog i 

analysprocessen, vilket stärker pålitligheten. Författarna har tillsammans granskat 

litteraturstudiens resultat för att uppnå objektivitet. Saker kan uppfattas på olika sätt 
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och genom att vara två vid granskningen kunde resultatet diskuteras. En av 

artiklarna i studien var inte granskad av en etisk kommitté, vilket kan sänka 

pålitligheten. Däremot förde författarna ett etiskt resonemang i artikeln. I tre av 

artiklarna var samma författare återkommande vilket kan sänka studiens pålitlighet 

eftersom denna författares förförståelse kan avseglas i resultatet.  

 

Verifierbarhet utvärderas beroende på hur välbeskriven metoden är samt 

möjligheten att göra om studien (Shenton, 2004). För att studien ska kunna göras 

om i framtiden krävs det att metoden är väl beskriven. Databassökningarna 

beskrevs i sökvägarna och sökningarna presenterades i sökscheman (Bilaga 1) för 

respektive databas. Verifierbarheten stärks eftersom det är möjligt att genomföra en 

ny sökning och få ett liknande resultat. Det har gjorts manuella sökningar i studien 

vilket kan sänka verifierbarheten eftersom de kan vara svåra att göra om på nytt. 

Genom att analysprocessen för denna litteraturstudie beskrevs i metoden, samt 

genom en figur, skulle studien kunna genomföras igen med ett liknande resultat, 

vilket stärker verifierbarheten.  

 

Överförbarhet innebär om studien kan överföras på andra kontexter eller 

situationer. Kvalitativa artiklars överförbarhet kan vara komplexa genom att de ofta 

speglar personers upplevelser eller erfarenheter. Hur överförbar studien är beror på 

hur väl kontexten är beskriven (Shenton, 2004). I litteraturstudien ingår 

sjuksköterskor som arbetar vid olika mottagningar och avdelningar inom hälso- och 

sjukvården, dessa presenteras i resultatet och artikelöversikterna. Eftersom 

sjuksköterskor kan möta våld i olika kontexter avgränsades inte sökningarna för 

specifik kontext, vilket kan sänka överförbarheten. Artiklarna genomfördes i olika 

länder, vilka presenteras i resultatet och artikelöversikterna. Vården skiljer sig åt i 

olika delar av världen vilket kan göra det svårt att överföra resultatet till att gälla 

alla länder. Däremot skulle resultatet kunna överföras generellt till hälso- och 

sjukvården i olika länder och kontexter. Deltagarna i artiklarna var sjuksköterskor, 

mestadels kvinnor, vilket gör att överförbarheten kan sänkas gällande män och 

andra professioner inom hälso- och sjukvården. Däremot beskrevs även tio manliga 
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sjuksköterskors upplevelser i resultatet vilket skulle kunna stärka studiens 

överförbarhet.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården 

vid möten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Detta har resulterat i 

följande tre huvudfynd från resultatet: stress - att inte räcka till, förtroende skapar 

trygghet och oro över kunskapsbristen. Dessa fynd diskuteras tillsammans med 

Hendersons omvårdnadsteori (1991), konsekvensetik och de globala målen.  

En förutsättning för att kunna möta kvinnorna på ett bra sätt är att det finns tid och 

plats för att kunna sitta ner tillsammans. Sjuksköterskorna i litteraturstudien 

upplevde en stress över att det inte fanns tillräckligt med tid eller avskildhet för att 

kunna sitta ner och samtala med kvinnan. De upplevde att det inte fanns någon tid 

för att lyssna på vad kvinnan hade att säga och kände en otillräcklighet. De upplevde 

att det inte fanns möjlighet att kunna sitta ner avskilt, vilket gjorde att de kände en 

rädsla för att någon annan kunde höra samtalet. Den stress och rädsla som 

arbetsmiljön bidrog till kunde påverka huruvida sjuksköterskorna ställde frågan om 

våld eller inte. Detta bekräftas av Eriksson et al (2018) som menade att arbetsmiljön 

påverkade både sjuksköterskorna och patienterna negativt. Bristen på enskilda 

utrymmen medförde svårigheter att ha enskilda samtal med patienter, samtalen fick 

i genomföras i korridoren eller andra platser utan avskildhet. Sjuksköterskorna 

upplevde det svårt att hinna med patientomvårdnad eftersom en hög 

arbetsbelastning gjorde att de tvingades prioritera medicinska åtgärder. 

Sjuksköterskorna upplevde skam, skuld och ångest av inte kunna se till patienternas 

bästa till följd av hög arbetsbelastning och tidspress (Eriksson et al., 2018). Det är 

av vikt att sjuksköterskorna får möjlighet att ställa frågor om våld till kvinnorna, 

eftersom det kan leda till olika konsekvenser för både kvinnan och sjuksköterskan. 

Konsekvenser av hur en människa handlar tas upp i konsekvensetiken av Sandman 

och Kjellström (2018). Konsekvensetik innebär att vårt handlande ska ge 

konsekvenser som leder till något bra. Det gäller att överväga nackdelar och 

fördelar av sina handlingar mot varandra och att handlingen leder till något gott. 

Målet är att resultatet ska bli bra både på kort och lång sikt (Sandman & Kjellström, 
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2018). Om sjuksköterskan tar sig tid att sitta ner med kvinnan och ställa frågor om 

våld skulle det kunna leda till positiva konsekvenser. Även om det upplevs jobbigt 

att ställa frågan om våld här och nu för båda parter, kan det leda till bra 

konsekvenser för kvinnan i framtiden, vilket gör att det är viktigt att våga fråga.  

Det behöver finnas en relation mellan sjuksköterskan och kvinnan för att skapa ett 

bra möte. I flertalet av studierna i litteraturstudien menade sjuksköterskorna att det 

var av vikt att få till ett bra möte med kvinnan för att möjliggöra att kvinnan 

berättade om sin utsatthet. Mötet kunde påverka sjuksköterskorna känslomässigt 

och de upplevde det svårt att vid alla möten ha ett professionellt förhållningssätt 

mot kvinnorna. Sjuksköterskorna menade att det behövdes en bra relation till 

kvinnan för att kunna ge ett bra stöd. Att ha en bra relation bekräftas i en studie av 

Dichter et al. (2020) som visade att även kvinnorna menade att det var viktigt med 

en etablerad relation för ett bra möte. Kvinnorna i artikeln menade att det inte varit 

troligt att de öppnat sig och svarat ärligt på frågan om våld under det första besöket. 

Det hade krävts att de etablerat en relation och kände ett förtroende för 

sjuksköterskan för att de skulle öppna sig (Dichter et al., 2020). Kvinnorna menade 

att ett hinder för att de skulle svara på frågan om våld kunde vara om de fick en 

manlig sjuksköterska. De kände sig tryggare med en kvinnlig sjuksköterska, särskilt 

om de utsatts för sexuellt våld. En manlig sjuksköterska kunde göra att kvinnorna 

kände sig maktlösa och att de återupplevde sitt trauma igen (Wadsworth et al., 

2019). För att möjliggöra en bra omvårdnad krävs det att kvinnorna vågar öppna 

sig och berätta om sin utsatthet. Henderssons omvårdnadsteori (1991) beskriver att 

sjuksköterskan behöver ha kunskap om sin patient för att kunna utföra en god 

omvårdnad. Om patienten undanhåller relevant information kan det leda till en 

sämre omvårdnad. Det krävs en relation och att sjuksköterskan tar sig tiden att sitta 

ner med sin patient för att öppna för en god kommunikation. Sjuksköterskan 

behöver lyssna och vara lyhörd för det som patienten berättar och även kunna läsa 

mellan raderna (Henderson, 1991). Att uppmärksamma det som kvinnan inte själv 

säger är en del i att ställa frågan om våld. Det är inte alltid svaret som sjuksköterskan 

behöver utan det kan vara hur svaret sägs. Där gäller det att sjuksköterskan kan 

uppfatta det som inte sägs och fånga upp det, till exempel tonfall eller ansiktsuttryck 
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som kan motsäga det som kvinnan svarar. Detta underlättas vid en god relation 

mellan sjuksköterskan och kvinnan.  

För att kunna möta de våldsutsatta kvinnorna på ett bra sätt krävs kunskap och 

rutiner. I litteraturstudien upplevde majoriteten av sjuksköterskorna en osäkerhet 

om de hade tillräckligt med kunskap och rutiner för att kunna ställa frågan om våld 

och ta hand om de våldsutsatta kvinnorna på ett bra sätt. Bristen på kunskap gav 

sjuksköterskorna en känsla av osäkerhet. Sjuksköterskorna menade att bristen på 

kunskap och rutiner kunde leda till att kvinnorna inte upptäcktes och att deras 

situation kunde förvärras. Detta bekräftas i en studie av Williams et al. (2016) där 

det framkom att flera personalkategorier upplevde att de behövde mer träning och 

utbildning om våld i nära relation och hur de skulle bemöta kvinnorna. Genom att 

ställa frågan om våld till fler patienter, skulle de få träning i att ställa frågan 

samtidigt som fler våldsutsatta kvinnor kunde upptäckas. Flera menade att de 

saknade en beredskap för att ställa frågor om våld. De upplevde att det hade känts 

tryggare och mer avslappnat om det fanns rutiner gällande vilka frågor de skulle 

ställa. De menade att hur frågorna ställdes kunde avgöra om kvinnan valde att svara 

eller inte. Det gällde att personalen var medvetna om sin kunskap gällande våld för 

att de skulle kunna utvecklas inom området (Williams et al., 2016). Det finns en 

bristande kunskap om våld i nära relation i samhället i stort. Något som kan leda 

till att ämnet blir mer aktuellt är att det ingår i Förenta nationernas [FN] 

utvecklingsprogram (United Nations Development Program [UNDP], 2022). FN 

har tagit fram globala mål där det femte målet är jämställdhet. Målet är att alla 

kvinnor och flickor ska få egenmakt. Ett delmål är att allt våld och utnyttjande av 

kvinnor och flickor ska försvinna innan 2030 (UNDP, 2022). De studier som görs 

gällande våldsutsatta kvinnor kan hjälpa till att visa inom vilka områden det behövs 

mer forskning, samt bidra till en hjälp för att hitta sätt att nå ut med information. 

Det är många yrkesgrupper som möter dessa kvinnor i sitt arbete och de behöver ha 

tillgång till kunskap som kan underlätta hur de ska möta kvinnorna. Utöver 

yrkesverksamma inom vården behöver även samhället få mer kunskap kring våld i 

nära relation för att ämnet ska synliggöras. Våld i nära relation är vanligt 

förekommande och det är av vikt att det synliggörs för att alla ska kunna hjälpas åt 

att minska det.   
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Utifrån fynden som diskuterats har de framkommit olika områden som behöver 

förbättras inom vården för att sjuksköterskor ska kunna känna sig trygga och säkra 

när de frågar om våld. Behoven som har identifierats var att det hade behövts en 

beredskap hos sjuksköterskorna för att de ska våga ställa frågor om våld. Vidare 

hade sjuksköterskorna behövt en vidareutbildning inom våldsutsatthet för att kunna 

ge en tryggare och bättre omvårdnad till kvinnorna. Vidare skulle organisationen 

behöva förbättra arbetsmiljön för att möjliggöra för sjuksköterskorna att få mer tid 

och möjlighet att sitta ner och ställa frågan om våld till alla kvinnor. En minskad 

arbetsbelastning och tillgång till avskildhet skulle förhoppningsvis kunna leda till 

att sjuksköterskorna får möjlighet att skapa ett tryggt möte, där det blir lättare att 

samtala om våld i nära relation.   

Slutsats 
Våld i nära relation är ett ämne som är aktuellt i samhället och har under de senaste 

åren fått allt större uppmärksamhet i media. Studiens resultat beskriver 

sjuksköterskors upplevelser av att möta våldsutsatta kvinnor. Känslor som 

sjuksköterskorna upplevde var osäkerhet, otrygghet, glädje, lättnad, besvikelse och 

stress. Sjuksköterskorna upplevde begränsningar i mötet med kvinnorna. De kände 

att de inte hade tillräckligt med kunskap för att känna sig säkra i mötet. Det hade 

behövts mer kunskap för att sjuksköterskorna skulle känna sig trygga i att ställa 

frågorna om våld. En stressande arbetsmiljö påverkade om sjuksköterskorna ställde 

frågor om våld till kvinnorna de mötte. En lugnare miljö hade kunnat leda till ett 

bättre möte. Det krävs att sjuksköterskorna vågar berätta om sina upplevelser av att 

möta våldsutsatta kvinnor för att en förändring ska kunna ske. Genom att beskriva 

upplevelserna kan förbättringar göras som skulle kunna påverka omvårdnaden för 

kvinnorna på ett positivt sätt. Sjuksköterskorna är omvårdnadsansvariga vilket gör 

att det tillhör deras arbetsuppgifter att se till en god omvårdnad. Det behövs 

ytterligare forskning för att kunna ge bättre stöd och kunskap till sjuksköterskor när 

de ställer frågor om våld till kvinnor. Kunskapen skulle kunna leda till en ökad 

trygghet och ett bättre möte för både sjuksköterskorna och kvinnorna. Denna 

litteraturstudie har fokuserat på våldsutsatta kvinnor. Vidare forskning skulle kunna 

genomföras gällande sjuksköterskors upplevelse av att möta våldsutsatta män. 
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Detta för att få ytterligare en aspekt och bidra till en helhet hur sjuksköterskor ska 

bemöta våldsutsatta samt jämförelse om mötet skiljer sig åt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 (40) 
 

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

Referenser 
* Använda artiklar i studiens resultat 

* Al-Natour, A., Quandil, A., & Gillespie, G.L. (2016). Nurses’ roles in screening 

for intimate partner violence: a phenomenological study. International Nursing 

Review, 63(3), 422–428. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/inr.12302  

 

*Anderzén-Carlsson, A., Bäccman, C., & Almqvist, K. (2021). The professional 

relationship forms the base: Swedish child health care nurses´ experiences of 

encountering mothers exposed to intimate partner violence. International Journal 

of Qualitative Studies on Health and Well-being, 16(1). 

https://doi.org/10.1080/17482631.2021.1988043  

 

*Aregger-Lundh, A., Tannlund, C., & Ekwall, A. (2022). More support,  

knowledge and awareness are needed to prepare emergency department nurses to 

approach potential intimate partner violence victims. Scandinavian journal of 

caring sciences, 10.1111/scs.13123. Advance online publication. 

https://doi.org/10.1111/scs.13123 

 

Bacchus L, Mezey G, & Bewley S. (2003). Experiences of seeking help from 

health professionals in a sample of women who experienced domestic 

violence. Health & Social Care in the Community, 11(1), 10–18. 

https://doi.org/10.1046/j.1365-2524.2003.00402.x 

 

Blomqvist, K., Orrung Wallin, A. Beck, I (2016). HKR:s granskningsmall för 

KVALITATIVA studier. Kristianstad: Högskolan Kristianstad. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2009). Våld mot kvinnor och män i nära relationer 

(BRÅ-rapport 2009:12). Brottsförebyggande rådet. 

https://bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180002016/1371914720735/2009_

12_vald_kvinnor_man_nara_relationer.pdf#__utma=1.775828925.1649232634.16

51820894.1660033451.6&__utmb=1.2.10.1660033451&__utmc=1&__utmx=-

&__utmz=1.1660033451.6.3.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|u

tmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=1752881 



 27 (40) 
 

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

Brottsförebyggande rådet. (14 mars 2022). Våld i nära relationer. 

https://bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/vald-i-nara-relationer.html 

 

Campbell, J. (2002). Health consequences of intimate partner violence. The 

lancet. 359-9314, 1331-1336. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)08336-8  

 

Damra, J., Abujilban, S., Rock, M., Tawalbeh, I., Ghbari, T., & Ghaith, S. (2015). 

Pregnant Women’s Experiences of Intimate Partner Violence and Seeking Help 

from Health Care Professionals: A Jordanian Qualitative Study. Journal of Family 

Violence, 30(6), 807–816. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s10896-015-

9720-z 

 

Dichter, M. E., Makaroun, L., Tuepker, A., True, G., Montgomery, A. E., & 

Iverson, K. (2020). Middle-aged Women’s Experiences of Intimate Partner 

Violence Screening and Disclosure: “It’s a private matter. It’s an embarrassing 

situation.” JGIM: Journal of General Internal Medicine, 35(9), 2655–2661. 

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s11606-020-05947-3  

 

*Efe, Ş., & Taşkın, L. (2012). Emergency Nurses’ Barriers to Intervention of 

Domestic Violence in Turkey: A Qualitative Study. Sexuality & Disability, 30(4), 

441–451. https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1007/s11195-012-9269-1  

 

Eriksson, J., Gellerstedt, L., Hillerås, P., & Craftman, Å. G. (2018). Registered 

nurses’ perceptions of safe care in overcrowded emergency departments. Journal 

of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 27(5–6), e1061–e1067. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.14143  

 

Friberg, F. (2022a). Att göra en integrerande sammanställning av kvalitativ 

forskning – inspirerad av metasyntes. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (4 uppl., s. 169–183). 

Studentlitteratur. 

 

Friberg, F. (2022b). Att göra en litteraturöversikt av kvantitativ och kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för 

litteraturbaserade examensarbeten (4 uppl., s. 185–199). Studentlitteratur. 



 28 (40) 
 

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

 

Henderson, V. (1991). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet (3 uppl.). 

Almqvist&Wiksell. 

 

Karlsson, K. E. (2017). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 81–97). 

Studentlitteratur. 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2014). Våld och hälsa – en 

befolkningsundersökning om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt koppling till 

hälsa (NCK-rapport 2014:1). Uppsala universitet.     

https://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/418/NCK-

rapport_prevalens_Vald_och_halsa_www.pdf 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid. (2017). Uppsalamodellen – att möta 

våldsutsatta kvinnor inom hälso- och sjukvården (NCK-rapport 2017:1). Uppsala 

universitet. 

https://kunskapsbanken.nck.uu.se/nckkb/nck/publik/fil/visa/557/NCK_Uppsalamo

dellen_low.pdf 

  

*Poreddi, V., Gandhi, S., S, S. N. R., Palaniappan, M., & BadaMath, S. (2020). 

Violence against women with mental illness and routine screening: Nurses’ 

knowledge, confidence, barriers and learning needs. Archives of Psychiatric 

Nursing, 34(5), 398–404.  https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.07.015  

 

Pratt-Eriksson D., Bergbom L., & Lyckhage, E. D. (2004). Don’t ask, Don’t tell: 

Battered women living in Sweden encounter with healthcare personnel and their 

experience of the care given. International Journal of Qualitative Studies on 

Health and Well-being. 9(1), 1–7. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23166 

 

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter 

och begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red). 

Vetenskaplig teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., 

s. 25–42). Studentlitteratur. 

 



 29 (40) 
 

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

Regeringskansliet. (17 mars 2017). Kunskap om mäns våld mot kvinnor 

obligatorisk i juridik-och läkarutbildningarna. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/kunskap-om-mans-vald-

mot-kvinnor-obligatoriskt-i-jurist--och-lakarutbildningarna/ 

 

Rhodes, K. V., Frankel, R. M., Levinthal, N., Prenoveau, E., Bailey, J., & 

Levinson, W. (2007). "You're not a victim of domestic violence, are you?" 

Provider patient communication about domestic violence. Annals of internal 

medicine, 147(9), 620–627. https://doi.org/10.7326/0003-4819-147-9-200711060-

00006 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2018). Etikboken: Etik för vårdande yrken (2 

uppl.). Studentlitteratur. 

Shenton, K. A. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative 

research projects. Education for Information, 22, 63–75.  

Socialstyrelsen. (2016). Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens arbete med våld i nära relationer (2016-6-37). Socialstyrelsen. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/handbocker/2016-6-37.pdf 

 

Socialstyrelsen.  (14 november 2019). Att upptäcka och ställa frågor om våld i 

nära relationer. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-

regler/omraden/vald-och-brott/vald-i-nara-relationer/upptacka-vald/ 

 

Socialstyrelsen. (1 november 2022). Gemensamma författningssamlingen 

avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. – 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-

FS 2022:39). https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2022-6-7967.pdf  

 

*Sprague, C., Hatcher, A. M., Woollett, N., & Black, V. (2017). How Nurses in 

Johannesburg Address Intimate Partner Violence in Female Patients: 

Understanding IPV Responses in Low- and Middle-Income Country Health 



 30 (40) 
 

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

Systems. Journal of interpersonal violence, 32(11), 1591–1619. 

https://doi.org/10.1177/0886260515589929 

 

*Sundborg, E., Törnkvist, L., Saleh, S. N., Wändell, P., & Hylander, I. (2017). To 

ask, or not to ask: the hesitation process described by district nurses encountering 

women exposed to intimate partner violence. Journal of Clinical Nursing (John 

Wiley & Sons, Inc.), 26(15–16), 2256–2265.   

https://doi-org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.12992 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (30 mars 2017). Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska. 

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/158402540439

0/kompetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksk%C3%B6terska%202017.pdf 

 

United Nation Development Program (18 oktober 2022). Globala målen – 

Jämställdhet. https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-jamstalldhet/  

 

United Nations Office on Drugs and Crime (November 2021). Killings of women 

and girls by their intimate partner or other family member. United Nations Office 

on Drugs and Crime Research. https://www.unodc.org/documents/data-and-

analysis/statistics/crime/UN_BriefFem_251121.pdf 

 

*van der Wath, A. (2019). Women exposed to intimate partner violence: a 

Foucauldian discourse analysis of South African emergency nurses' perceptions. 

African Health Science,19(2), 1849–1857. doi: 10.4314/ahs.v19i2.7  

 

*van der Wath, A., van Wyk, N., & Rensburg, E. (2013). Emergency nurses´ 

experiences of caring for survivors of intimate partner violence. Journal of 

Advanced Nursing, 69(10), 2242–2252. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jan.12099  

 

* van Wyk, N., & van der Wath, A. (2015). Two male nurses' experiences of 

caring for female patients after intimate partner violence: a South African 

perspective. Contemporary nurse, 50(1), 94–103. 

https://doi.org/10.1080/10376178.2015.1010254 



 31 (40) 
 

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

 

Wadsworth, P., Krahe, E., & Searing, K. (2019). Health care seeking and 

engagement after sexual assault. The journal for nurse practitioners, 15(10), 801-

805. https://doi.org/10.1016/j.nurpra.2019.07.022  

 

Williams, J.R., Halstead, V., Salani, D., & Koermer, N. (2016). An exploration of 

screening protocols for intimate partner violence in healthcare facilities: a 

qualitative study. Journal of clinical nursing, 26(15-16), 2192-2201. https://doi-

org.ezproxy.hkr.se/10.1111/jocn.13353  

 

World health organization. (2005). WHO Multi-country study on womens health 

and domestic violence against women. WHO. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43310/9241593512_eng.pdf?sequ

ence=1  

 

World health organization. (2013). Global and regional estimates of violence 

against women:  prevalence and health effects of intimate partner violence and 

non-partner sexual violence. WHO. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf;js

essionid=71E097C91020B4155AD6A31B5E8B5E58?sequence=1 

 

World Medical Association. (2022). WMA international code of medical ethics. 

WMA. https://www.wma.net/policies-post/wma-international-code-of-medical-

ethics/  

 

*Wyatt, T., McClelland, L, M., & Spangaro, J. (2018). Readiness of newly 

licensed associated degree registered nurse to screen for domestic violence. Nurse 

education In practice, 35, (75-82). https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.12.010   

 

Östlundh, L. (2022). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (4 uppl., s. 79–110). 

Studentlitteratur. 

  

 



 32 (40) 
 

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

Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 2022-10-16.   

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården vid 

möten med kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  
 
Sökning nr och 

namn  

Sökord  Antal 

träffar  

Valda 

artiklar  

1 – Sjuksköterska   Nurses [MH| OR  

Nurses’ attitudes [MH] OR  

Nurs* [Fritext] OR 

“Nurse experience” [Fritext]  

1 017 728    

2 – Upplevelser   Qualitative studies [MH] OR  

Perception [Fritext] OR  

“Qualitative research” [Fritext] OR  

Attitude* [Fritext] OR  

Interview* [Fritext] OR  

Experience* [Fritext] OR  

“Qualitative stud*” [Fritext]  

 1 153 984    

3 – Bemöta   Meet* [Fritext] OR  

Encount* [Fritext] OR  

Appointment* [Fritext] OR   

Intervention* [Fritext] OR  

Screen* [Fritext]  

973 691   

4 – Våld i nära 

relation.  

Intimate partner violence [MH] OR  

Battered women [MH] OR  

“Intimate partner violence” [Fritext] OR   

“Intimate partner abuse” [Fritext] OR  

“Dating Violence” [Fritext] OR  

“Domestic violence” [Fritext] OR  

“Battered women” [Fritext]  

25 556     

5 -   S1 AND S2 AND S3 AND S4.  557   

Begränsningar -   Sökning 5 +  

Peer-Review +   

Engelskspråkig +   

Forskningsartikel +  

Publiceringsdatum: 2012-01-01–2022-12-31  

220 6 
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Databas: Pubmed  

Datum: 2022-10-16.   

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i hälso- och sjukvården vid möten 

med kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  

Sökning nr och 

namn  

Sökord  Antal 

träffar  

Valda 

artiklar  

1 – Sjuksköterska   Nurses [MeSH] OR  

Nurse [Title/Abstract] OR  

Nurse’s [Title/Abstract] OR  

Nurses’ [Title/Abstract] OR  

Nursing [Title/Abstract] OR  

Nurses attitudes [Title/Abstract] OR    

Nurse experience [Title/Abstract] OR  

Nurses’s experience [Title/Abstract] OR  

Nurses experiences [Title/Abstract] OR  

Registered Nurse [Title/Abstract] OR  

Registered Nurses [Title/Abstract]   

538 800     

2 – Upplevelser   Perception [MeSH] OR  

Qualitative Research [MeSH] OR  

Perception [Title/Abstract] OR  

Perceptions [Title/Abstract] OR  

Attitude [Title/Abstract] OR  

Attitudes [Title/Abstract] OR  

Interview [Title/Abstract] OR  

Interviews [Title/Abstract] OR  

Experience [Title/Abstract] OR   

Experiences [Title/Abstract] OR  

Experienced [Title/Abstract] OR  

Qualitative study [Titel/Abstract] OR  

Qualitative studies [Title/Abstract]   

2 553 102    

3 – Bemöta   Nurse-Patient Relations [MeSH) OR  

Apponintment and Schedules [MeSH] OR  

Meet [Title/Abstract] OR  

Meeting [Title/Abstract] OR  

Meetings [Title/Abstract] OR  

Encount [Title/Abstract] OR  

Encounting [Title/Abstract] OR  

Encounters [Title/Abstract] OR  

Appointment [Title/Abstract] OR  

Appointments [Title/Abstract] OR  

Appointing [Title/Abstract] OR  

Intervention [Title/Abstract] OR 

Interventions [Title/Abstract] OR  

Screen [Title/Abstract] OR  

Screening [Title/Abstract]   

2 211 999    

4 – Våld i nära 

relation.  

Battered women [Mesh] OR  

Intimate partner violence [Mesh] OR  

Intimate partner violence [Title/Abstract] OR  

Intimate partner abuse [Title/Abstract] OR  

Dating Violence [Title/Abstract] OR  

Domestic Violence [Title/Abstract] OR  

98 293    



 34 (40) 
 

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

*3 stycken dubbletter plockades bort.  

Battered women [Title/Abstract] OR  

IPV [Title/Abstract] OR 

Survive [Title/Abstract] OR  

Survivor [Title/Abstract]  

5 -   S1 AND S2 AND S3 AND S4.  571    

Begränsningar -   Engelskspråkig +   

Publiceringsdatum: 2012-01-01–2022-12-31   

329 8* 
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

Al-Natour, A., Quandil, A., & 

Gillespie, G.L.  

  

Nurses’ roles in screening for 

intimate partner violence: a 

phenomenological study  

  

Jordanien  

  

2016  

Syftet var att 

beskriva Jordanska 

sjuksköterskors roller 

och rutiner vid 

undersökning av 

personer utsatta för 

våld i nära relation.   

Ändamålsenligt urval. 12 

sjuksköterskor, 6 kvinnor 
arbetande på kvinnlig 

avdelning och 6 män från 

akutmottagning på ett 

universitetssjukhus. 

Inklusionskriterier: 

jordansk, över 22 år, 

sjuksköterska under minst 

1 år, träffa kvinnliga 

patienter i arbetet. 

Semistrukturerade 

intervjuer, intervjuguide.  

  

Muntligt informerat samtycke. Intervjuerna 

genomfördes på deras arbetsplats när cheferna 

inte var närvarande. Närvarande vid intervjuerna 

var deltagaren och en av författarna (doktorand). 

Intervjuerna varade 30–45 minuter.  

Förförståelse saknas.  

Frågorna finns beskrivna. Inspelade intervjuer, 

transkriberades av författarna, kodades för att 

säkerställa integriteten hos deltagarna.   

Colaizzi´s sjustegs analysmetod.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor i mötet   

Osäkerhet kring ssk 

ansvarsområde 

Otrygghet gällande rutiner  

Besvikelse kring bristande 

kunskap 

Osäkerhet kring kulturella 

skillnader 

Citat presenteras.  

Tillförlitlighet stärks av: citat, 

resultat svarar på syftet, informerat 

samtycke, varierat urval  

Verifierbarhet stärks av: beskrivning 

av frågorna, tydlig analysprocess, 

intervjuguide  

Pålitligheten stärks av: mer än 1 

person i analysen, ingen relation 

mellan forskare och deltagare  

Sänks av: ingen förförståelse 

beskriven  

Överförbarhet stärks av: kontext 

beskrivet, urval beskrivet, hög 

abstraktionsnivå 

Anderzén-Carlsson, 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  

Syftet var att utforska 

barnsjuksköterskors 

upplevelser av att 

möta mammor som 

utsätts för våld i nära 

relation.  

Bekvämlighetsurval.  

59 BVC-kliniker 

tillfrågades, 9 kvinnliga 

sjuksköterskor från 7 olika 

BVC- kliniker deltog, fick 

själva kontakta. 

Inklusionskriterier: 

erfarenheter av att träffa 

minst en mamma som 

utsatts för våld samt ha 

haft kontakt med mamman 

under en tid efter 

upptäckten. 

Semistrukturerade 

intervjuer.   

Muntligt informerat samtycke. Närvarande vid 

intervjuerna var deltagaren och en av författarna. 

Intervjuerna spelades in. Intervjuerna varade 45–

90 minuter.   

Förförståelse saknas. Intervjuerna transkriberades 

och lästes individuellt av författarna. Tematisk 

analys.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:   

Hantera känslor  

Behov av trygghet gällande 

riktlinjer och rutiner  

Besvikelse över bristande 

kunskap 

Stressig arbetsmiljö, svårt 

att hitta tiden 

Citat presenteras.   

Tillförlitlighet stärks av: citat finns, 

svarar på syftet, urvalet är beskrivet, 

längden på intervjuerna, informerat 

samtycke  

Verifierbarhet stärks av: tydlig 

analysprocess Sänks av: frågor ej 

beskrivna   

Pålitlighet stärks av: flera i 

analysprocessen, ingen relation mellan 

forskare och deltagare Sänks av: 

förförståelse ej presenterad  

Överförbarhet stärks av: urval och 

kontext bra beskrivet, hög 

abstraktionsnivå  
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Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

Aregger-Lundh, A., Tannlund, 

C., & Ekvall A.  

  

More support, knowledge and 

awareness are needed to prepare 

emergency department nurses to 

approach potential intimate 

partner violence victims.   

  

Sverige   

2022  

  

  

  

  

Syftet med studien 

var att beskriva 

akutsjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda personer som 

utsatts för våld i nära 

relation.  

Ändamålsenligt urval. 20 

sjuksköterskor tillfrågades, 9 

valde att delta, 7 

kvinnliga. Akutvårdsjuksköterskor 

från en akutmottagning.  

Inklusionskriterier: vårdat minst 

en person utsatt för våld i nära 

relation, akutsjuksköterskor.  

Semistrukturerade intervjuer, 

intervjuguide.   

  

Skriftligt informerat samtycke.  

Deltagarna tog kontakt med forskarna för att 

delta.  

Intervjuerna varade 20–35 minuter. Två 

författare från studien och deltagaren, enskilt 

rum på arbetsplatsen. Intervjuerna spelades in. 

Förförståelse saknas.   

Transkriberades ordagrant av två författare.  

Analyserades enskilt av två författare, sedan 

tillsammans. Den tredje författaren granskade 

analysen och koderna.  

Frågorna finns beskrivna. Pilotstudie 

genomförd.   

Graneheim och Lundmans innehållsanalys.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor som tvivel och 

maktlöshet  

Känslor kring 

professionen 

Trygghet i relationen till 

patienten 

Besvikelse över 

bristfällig kunskap   

Otrygghet gällande 

rutiner   

Stress, tidsbrist, hög 

arbetsbelastning   

Osäkerhet kring 

kulturella skillnader 

Citat presenteras   

Tillförlitlighet stärks av: citat 

presenteras, syftet besvaras, skriftligt 

samtycke, urval bra beskrivet. Sänks 

av: korta intervjuer  

Verifierbarhet stärks av: 

intervjuguide, pilotstudie, beskrivning 

av frågor, analysprocessen väl 

beskriven.   

Pålitlighet stärks av: flera forskare i 

analysprocessen. Sänks av: 

förförståelsen ej beskriven, en av 

forskarna arbetar på samma avdelning 

som deltagarna   

Överförbarhet stärks av: urvalet och 

kontexten välbeskriven, medelhög 

abstraktionsnivå   

Efe, S., &  

Taskin, L.  

  

Emergency Nurses’ Barriers to 

Intervention of domestic 

violence in Turkey: A 

Qualitative Study.  

  

Turkiet  

2012  

  

Syftet med studien 

var att beskriva 

faktorer som hindrar 

sjuksköterskor att ge 

god omvårdnad till 

kvinnor utsatta för 

våld i nära relation.  

Ändamålsenligt urval med 

variation. 30 sjuksköterskor – från 

tre sjukhus akutmottagningar.  

Inklusionskriterier: 1 års 

erfarenhet av arbete på 

akutmottagning.  

Intervjuer.  

  

Skriftligt informerat samtycke.  

Intervjuer genomföres på akutmottagningen 

efter arbetspasset.  

Närvarande vid intervju: deltagaren, 

sjuksköterskestudent fjärde året som 

antecknade och en av författarna.  

Intervjuerna varade 20–30 minuter. 

Förförståelse saknas.  

Intervjuerna spelades in och kompletterades 

med anteckningar. Transkriberades samma dag. 

Frågorna finns beskrivna.   

Deskriptiv innehållsanalys.   

Etiskt resonemang  

Kategorier:   

Osäkerhet kring 

kunskap   

Osäkerhet kring sin roll 

Besvikelse över riktlinjer 

och rutiner    

Stress, hög 

arbetsbelastning och 

tidsbrist   

Citat presenteras.  

Tillförlighet stärks av: citat, resultat 

svarar på syftet, skriftligt samtycke.   

Sänks av: urval bristfälligt beskrivet, 

korta intervjuer  

Verifierbarhet stärks av: frågorna 

presenteras, tydlig analysprocess  

Sänks av: ingen intervjuguide  

Pålitlighet sänks av: förförståelse 

saknas, oklart om mer än en i 

analysprocessen  

Överförbarhet stärks av: kontext 

beskriven Sänks av: 

urvalsbeskrivningen, medelhög 

abstraktionsnivå   
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Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

Poreddi, V., Gandhi, S., S, S. N. R., 

Palaniappan, M., & BadaMath, S.  

  

Violence against women with mental 

illness and routine screening: Nurses 

knowledge, confidence, barriers and 

learning needs.   

  

Indien  

2020  

  

  

Syftet är att 

undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap, förtroende 

och lärandebehov 

för att identifiera, 

bemöta och 

upptäcka våld mot 

kvinnor med 

psykisk ohälsa.  

Ändamålsenligt urval.  

21 kvinnliga 

sjuksköterskor från en 

psykiatrisk 

specialistavdelning. 

Inklusionskriterier: 

arbetat på avdelningen 

minst ett år.   

Fokusgrupper. 

Semistrukturerad 

intervjuguide som 

pilottestats och bedömts 

av utomstående.   

  

Skriftligt informerat samtycke. 

Konfidentiella identiteter i 

grupperna. 4–5 deltagare samt 

en författare och en handledare. 

Varaktighet 75–90 minuter. 

Mötet spelades in. 

Transkriberades ordagrant av en 

författare och kontrollerades av 

de andra. Förförståelse saknas.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor som maktlöshet 

och frustration 

Svårighet i att hantera sina 

egna känslor 

Osäkerhet kring en bra 

relation   

Besvikelse över brister i 

kunskap och rutiner   

Stressad arbetsmiljö, 

ingen integritet  

Osäkerhet kring kulturella 

skillnader 

Citat presenteras.   

Tillförlitlighet stärks av: citat beskrivna, syftet 

besvaras, skriftligt informerat samtycke, urvalet 

beskrivet, långa intervjuer  

Verifierbarheten stärks av: intervjuguide, 

analysprocessen väl beskriven. Sänks av: frågorna ej 

beskrivna, analysmetod ej beskriven.  

Pålitlighet stärks av: fler än en deltagare i analysen. 

Sänks av: förförståelse ej beskriven  

Överförbarhet stärks av: urvalet och kontexten finns 

beskrivna, medelhög abstraktionsnivå 

Sprague, C., Hatcher, A-M., Nataly, 

Woollett., & 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.  

2015  

Syftet är att förstå 

hur sjuksköterskor 

reagerar på våld i 

nära relation hos 

kvinnliga patienter.  

Ändamålsenligt urval.  25 

kvinnliga sjuksköterskor 

från 5 förlossnings- och 

gynekologiska 

avdelningar.  

Semistrukturerade 

intervjuer, intervjuguide.  

  

Skriftligt informerat 

samtyckte.  Intervjuades på sin 

arbetsplats. Närvarande vid 

intervjun var: deltagaren och en 

av författarna. Intervjuerna 

spelades in, 4 av deltagarna ville 

inte spelas in.   

Transkriberades ordagrant, 4 

intervjuer fördes med 

detaljerade anteckningar.   

Analyserades av två författare. 

Frågorna finns beskrivna. 

Förförståelse saknas.   

Etisk godkänd  

Kategorier:   

Samtalets och relationens 

betydelse i mötet 

Trygghet i att frågan om 

våld ingick i 

sjuksköterskans 

profession 

Besvikelse över riktlinjer 

och rutiner 

Citat presenteras.  

  

 

 

  

Tillförlitlighet stärks av: citat, syftet svaras på, 

skriftligt samtyckte, urvalet bra. Sänks av: längd på 

intervjuer ej presenterat  

Verifierbarhet stärks av: intervjuguide, 

analysprocessen beskriven. Sänks av: analysmetod ej 

beskriven   

Pålitlighet stärks av: flera forskare i analysprocessen. 

Sänks av: förförståelse ej beskriven.  

Överförbarhet stärks av: bred kontext, bra beskrivet 

urval 

Medelhög abstraktionsnivå 
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Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

Sundborg, E.,   

Törnkvist, L.,   

Saleh Stattin, N.,   

Wändell, P. &   

Hylander, I.  

  

To ask, or not to ask: the hesitation 

process described by district nurses 

encounting women exposed to intimate 

partner violence.  

  

Sverige   

  

2015  

Syftet är att 

undersöka förståelsen 

och upplevelser hos 

distriktsjuksköterskor 

när de möter kvinnor 

utsatta för våld i nära 

relation.  

Ändamålsenligt urval.   

20 vårdcentraler valdes ut, 11 

kvinnliga sjuksköterskor 

deltog.  

Öppna intervjufrågor, 

intervjuguide.   

  

Muntligt informerat samtycke. 

Intervjuades på sin arbetsplats. 

Närvarande vid intervjun var 

deltagaren och en av författarna.   

Grounded Theory  

Intervjuerna varade 40–90 minuter.  

Transkriberades ordagrant.   

Analyserades av flera av 

författarna.   

Frågor presenterade. Förförståelse 

saknas.  

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor i mötet, skydda sig 

själv, vill inte bli till åtlöje  

Osäkerhet kring vilket ansvar 

de hade vid frågor om våld 

Otrygghet kring rutiner, bra 

med strategier  

Besvikelse över bristen på 

kunskap 

Stressad arbetsmiljö    

Osäkerhet gällande kulturella 

skillnader, olika tolerans, 

ålderns påverkan på 

uppfattningen om våld  

Citat presenteras.  

Tillförlitlighet stärks av: citat, svarar 

på syftet, informerat samtycke, långa 

intervjuer. Sänks av: begränsat urval  

Verifierbarhet stärks av: intervjuguide, 

frågor presenteras, analysprocessen är 

beskriven Sänks av: analysmetod ej 

beskriven  

Pålitlighet stärks av: flera deltar i 

analysprocessen Sänks av: förförståelse 

ej beskriven  

Överförbarhet stärks av: kontext 

beskriven Sänks av: bristfälligt 

beskrivet urval  

Låg abstraktionsnivå 

  
van der Wath, A., van Wyk, N., &   

van Rensburg, E-J.   

  

Emergency nurses’ experiences of caring 

for survivors of intimate partner violence  

  

Sydafrika  

  

2013       

Syftet med studien 

var att undersöka och 

beskriva 

akutsjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda överlevande av 

våld i nära relation. 

Ändamålsenligt urval.  

11 sjuksköterskor från två 

sjukhus, akutmottagningar.  

Inklusionskriterier: träffat 

överlevare av våld i nära 

relation under senaste året.   

Ostrukturerade intervjuer.   

Muntligt informerat samtycke. 

Närvarande vid intervjun var 

deltagaren och en av författarna. 

Intervjuerna varade 45–70 minuter.   

Första frågan finns beskriven. 

Inspelade intervjuer, kompletterades 

med anteckningar. Intervjuerna 

transkriberades   

Deskriptiv fenomenologisk analys.    

Förförståelse beskriven.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor i mötet, ilska, 

empati, ledsamhet, 

känslomässig påverkan.  

Citat presenteras 

Tillförlitlighet stärks av: citat, resultat 

svarar på syftet, informerat samtycke, 

urval beskrivet  

Verifierbarhet stärks av: beskriver 

första frågan, analysprocessen 

beskriven   

Pålitligheten stärks av: förförståelse 

beskriven. Sänks av: ej beskrivet hur 

många deltagare i analysprocessen  

Överförbarhet stärks av: kontext och 

urval beskrivet   

Hög abstraktionsnivå 
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Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

van der Wath, A.  

  

Women exposed to intimate partner 

violence: a Foucauldian discourse 

analysis of South African emergency 

nurses’ perceptions  

  

Sydafrika  

  

2019   

Syftet med studien var 

att avslöja 

samtalstekniker som kan 

underlätta 

akutsjuksköterskors svar 

till kvinnor som utsätts 

för våld i nära relation.   

Ändamålsenligt urval.   

15 sjuksköterskor på en 

akutmottagning, sjukhus. 3 

fokusgrupper med 5 

sjuksköterskor i varje 

grupp.   

Semistrukturerade 

fokusgrupper.   

Skriftligt informerat samtycke.   

Närvarande var fem sjuksköterskor och 

författaren. Intervjuerna varade 45–60 

minuter. Förförståelse saknas. Frågorna 

finns beskrivna. Intervjuerna 

transkriberades.  

Foucauldiansk diskursanalys.   

Etiskt godkänd.  

Kategorier:  

Känslor av 

maktlöshet  

Citat presenteras  

Tillförlitligheten stärks av: citat, resultatet 

svarar på syftet, skriftligt informerat samtycke. 

Sänks av: urvalet är bristfälligt beskrivet  

Verifierbarheten stärks av: beskriver 

frågorna, analysprocessen finns beskriven  

Pålitligheten sänks av: förförståelse ej 

beskriven, endast en deltagare i analysen  

Överförbarheten stärks av: kontext beskriven. 

Sänks av: urval bristfälligt beskrivet  

Hög abstraktionsnivå 

van Wyk, N., &   

van der Wath A.  

  

Two male nurses’ experiences of 

caring for female patients after 

intimate partner violence: a South 

Africa perspective.   

  

Sydafrika   

2015   

  

  

  

  

Syftet med 

undersökningen var att 

utforska och beskriva 

upplevelser hos manliga 

sydafrikanska 

sjuksköterskor som 

vårdar kvinnor utsatta 

för våld i nära relation.   

  

Ändamålsenligt urval. 2 

manliga   

sjuksköterskor, en 

akutmottagning.    

Ostrukturerade intervjuer – 

en öppen fråga.   

  

Muntligt informerat samtycke. 

Intervjuades enskilt.  

Forskarnas förståelse skrivs ner före, 

under och efter datainsamling.  

Frågan finns beskrivna. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant, analyserades 

av båda författarna.  

Deskriptiv fenomenologisk analys   

Etiskt godkänd.  

  

Kategorier:   

Känslor i mötet, ilska, 

skam över att vara 

man 

Osäkerhet gällande 

hur kulturers påverkan 

på att bygga en 

tillitsfull relation till 

kvinnorna 

Stressig arbetsmiljö, 

brist på privata 

utrymmen  

Citat presenteras.   

Tillförlitlighet stärks av: citat presenteras, 

syftet besvaras, informerat samtyckte, urval 

beskrivet Sänks av: längd på intervjuer ej 

presenterat  

Verifierbarhet stärks av: frågan beskriven, 

analysprocessen finns beskriven  

Pålitligheten stärks av: flera forskare i 

analysprocessen, förståelse nedskriven under 

processen  

Överförbarhet stärks av: kontext finns 

beskriven, urvalet finns beskrivet men är 

begränsat  

Medelhög abstraktionsnivå 
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Författare  

Titel  

Land, År  

  Syfte   Urval  

Datainsamlingsmetod  

Genomförande   

Analys  

Resultat  Kvalitet  

  

Wyatt, T., McClelland, L, M., & 

Spangaro, J.  

  

Readiness of newly licensed 

associated degree registered nurses 

to screen for domestic violence.  

  

USA  

  

2018  

  

   

Syftet med studien var 

att identifiera om 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor känner 

sig förberedda för att 

möta kvinnor som 

utsatts för våld i nära 

relation.   

Ändamålsenligt urval. 30 

kvinnliga sjuksköterskor, 

10 arbetade på akuten eller 

IVA, 16 valdes ut. 

Inklusionskriterier: 

engelskspråkiga, bo i 

USA, examen mellan 

2015–01 – 2016–03.  

Medelålder 32 år.   

Intervjuer.    

Muntligt informerat 

samtycke. Intervjuades via 

telefon, samtalet spelades 

in. Intervjuerna 

transkriberades, 

analyserades av två 

personer.   

Förförståelse saknas.    

Constructivist Grounded 

Theory  

Etiskt godkänd.   

Kategorier:  

Känslor av obekvämhet, jobbigt, 

personligt  

Osäkerhet gällande rutiner och riktlinjer, 

upplever att de saknar faktorer för att 

ställa frågan om våld  

Besvikelse över kunskapsbrist, att inte 

fått mer kunskap från utbildningen  

Osäkerhet kring kultur, tabubelagt, svårt 

med integritet  

Stressig arbetsmiljö  

Citat presenteras  

Tillförlitligheten stärks av: citat 

presenteras, informerat samtycke, urval 

beskrivet Sänks av: längden på intervjuerna 

finns ej presenterat.  

Verifierbarheten stärks av: 

analysprocessen finns beskriven Sänks av: 

frågorna finns ej beskrivna  

Pålitligheten stärks av: flera i 

analysprocessen Sänks av: förförståelse ej 

beskriven   

Överförbarheten stärks av: kontext och 

urval beskrivs   

Medelhög abstraktionsnivå  

 

 

 

 

 

 


