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Sammanfattning  
Bakgrund: Våld mot kvinnor, utfört av en partner eller före detta partner, är ett 
stort globalt problem och hot mot kvinnors hälsa. World Health Organization 
[WHO], (2021) estimerar att 31% av kvinnorna i världen någon gång blivit utsatt 
för våld av en partner. Våldsutsatta kvinnor tenderar att vid upprepade tillfällen 
möta hälso-och sjukvården varav sjuksköterskor kan erhålla en viktig möjlighet 
till att hjälpa kvinnan ut ur våldsrelationen, innan det är för sent. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor 
utsatta för partnervåld. 
Metod: En kvalitativ litteraturöversikt genomfördes. Friberg (2017) 
femstegsanalys samt Danielssons (2017) metod användes för att analysera och 
kategorisera de 13 kvalitativa artiklar som inkluderades i studien.  
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier, där sista kategorin hade 
två underkategorier. Emotionell påverkan i mötet, var en huvudkategori. 
Arbetsförhållandenas påverkan den andra, med underkategorier kunskapsbrist, 
tidsbrist samt Samarbete. 
Diskussion: Metoden diskuteras utifrån trovärdighetsbegrepp enligt Shentons 
(2004) förklaring. Resultatet diskuteras med hjälp av fynden avsaknad av 
adekvata arbetsstrategier, könsskillnader i bemötandet och känslornas påverkan. 
Fynden diskuteras med hjälp av bland annat tidvattenmodellen, personcentrerad 
omvårdnad och könsmaktsperspektiv.  
Slutsats: Litteraturöversikten kan vara av betydelse för sjuksköterskor som 
möter våld för att förstå att deras känslor och upplevelser är validerade. Mer 
forskning om hur man upptäcker partnervåld och hur vården upplever att ta hand 
våldsutsatta kvinnor är att föredra, detta då det möjliggör tillämpandet av bättre 
strategier för att arbeta preventivt mot partnervåldet. 
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Abstract  
Background: Violence against women, perpetrated by a partner or ex-partner, is 
a major global problem and threat to women's health and lives. The World Health 
Organization [WHO], (2021) estimates that 31% of women in the world have at 
some point been subjected to violence by a partner. These women tend to visit 
health facilities more often, of which nurses can have an important role in 
detecting the violence and helping the woman out of the violent relationship 
before it’s too late. 
Aim: The aim was to describe nurses' experiences of meeting women who are 
suffering from partner violence. 
Method: A qualitative literature review was conducted. Friberg's (2017) five-step 
analysis and Danielsson's (2017) method were used to analyze and categorize the 
13 qualitative articles that were included in the study. 
Results: The analysis resulted in two main categories whereas the last category 
had 2 subcategories. The emotional influence in the meeting, was one of the main 
categories. The working conditions impact was another, with the subcategories 
Lack of Knowledge, Lack of Time, and Collaboration. 
Discussion: The method is discussed based on the concept of credibility 
according to Shenton's (2004). The result is discussed using the findings: lack of 
adequate work strategies, gender differences in treatment and the impact of 
emotions. The findings are discussed using, among other things, the tidal model, 
person-centered nursing, and a gender-perspective. 
Conclusion: The literature review can be of importance for nurses who 
encounter violence against women, to help understand that their feelings and 
experiences are validated. More research in how to detect partner violence and 
how nurses and overall health-personnel experience to care for women who suffer 
from partner-violence are preferable, thus, to be able to invent and apply better 
strategies to work preventative against partner-violence.  
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Inledning 
Våld i nära relationer ses som en av de främsta orsakerna till ohälsa bland kvinnor 

(Berglund & Witkowski, 2019). Brottsrubriceringen grov kvinnofridskränkning infördes 

1998 som ett försök till att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Rubriceringen består av 

olika brottstyper, men där var och en innehåller upprepade kränkningar av kvinnors 

integritet, utfört av en man som hon delar eller har delat hushåll med, i avsikt att skada 

kvinnans självkänsla (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2019). Under år 2021 anmäldes 

1391 fall av grov kvinnofridskränkning samt 29 300 fall av misshandel mot kvinnor där 

det fanns en relation mellan gärningsman och offer (BRÅ, 2022). Mörkertalen, det vill 

säga de antal utsatta som aldrig kliver fram, är dock fortsatt stora menar Johnsson-Latham 

(2019). Sjuksköterskor kan erhålla en viktig möjlighet att stärka kvinnors generella hälsa, 

genom att i mötet upptäcka samt förebygga våldet mot kvinnor 

Bakgrund 
Begreppet våld definieras som användandet av exempelvis fysisk styrka, förgripande eller 

påtryckningar för att få sin vilja igenom (Psykologilexikon, 2005). Våld i nära relationer 

är ett fenomen som drabbar både kvinnor och män, men när partnervåld utövas, det vill 

säga våld inom en parrelation, är det vanligast att en kvinna blir utsatt av en manlig partner 

(Socialstyrelsen, 2019). Globalt är partnervåld den mest spridda formen av våld mot 

kvinnor då nästan var tredje kvinna (31%) i världen, mellan åldrarna 15–46 år, någon 

gång har blivit utsatt för våld av en partner under sin livstid (World Health Organization 

[WHO], 2021). Partnervåld är ett komplext och svårförklarat fenomen. Ur ett 

socialpsykologiskt perspektiv har det hittats samband mellan relationsvåld och att själv 

som ung varit utsatt eller bevittnat våld mellan föräldrarna. Likaså ur en mer strukturell 

utgångspunkt ses partnervåld som ett resultat av ojämlika maktrelationer och patriarkala 

strukturer mellan män och kvinnor (BRÅ, 2021). Patriarkat beskrivs av 

Nationalencyklopedin (u.å.a) som socialt system där kvinnor anses underordnade män 

och där graden kvinnoförtryck i samhället kan variera.  

 
Partnervåldet är fortsättningsvis ett stort samhällsproblem som ger sig tillkänna i form av 

exempelvis fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt och/eller ekonomiskt våld (BRÅ, 2021; 

WHO, 2012). Våldet är ofta i hög grad kontinuerligt och pågår under längre tid än annat 
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våld och den utsatta kan på många sätt tvingas leva isolerat från familj, vänner, 

sysselsättningar, jobb med mera (BRÅ, 2021; Dziewai & Glowacz, 2022). Mannens 

intention med våldet är ofta att behålla sin makt över kvinnan och flertalet kvinnor har 

beskrivit att det första slaget kom som en överraskning (Berglund & Witkowski, 2019; 

Örmon, 2019). Likaså beskrivs en stor rädsla över att aldrig kunna fly ifrån partnerns våld 

(Berglund & Witkowski, 2019). De kvinnliga offren beskrev det psykiska våldet som 

diskriminerande handlingar och att partnern på olika sätt agerade nedvärderande mot 

kvinnan, likaså förekom olika försök till att kontrollera kvinnan genom dominans, 

övervakning och andra plågsamma och negativa attityder (Dziewai & Glowacz, 2022). 

Fysiskt våld som slag, knuffar och dylikt beskrevs, likaså verbala övergrepp, 

förolämpningar, fysiska hot och dödshot. Kvinnorna berättade också om sexuellt våld i 

form av påtvingade eller oönskade sexuella handlingar, samt ekonomiskt våld som tog 

sig uttryck i att partnern skötte ekonomin och den utsatta inte fick inneha eget bankkort 

eller ha tillgång till sina egna pengar. Kvinnorna tenderade att ifrågasätta sig själva och 

utvecklade därav strategier eller anpassade beteenden för att behaga partnern (Dziewai & 

Glowacz, 2022). Detta kan kopplas till normaliseringsprocessen, vilken beskriver 

partnervåld ur ett mer emotionellt perspektiv. Modellen förklarar bandet som uppstår 

mellan den våldsutsatta och våldsutövaren, samt de olika stegen i relationen, vilket 

tydliggör komplexiteten kring att lämna en våldsrelation (Nordborg 2019; Örmon, 2019). 

Viktiga delar av normaliseringsprocessen är kontroll och isolering samt att partnern 

växlar mellan värme och våld i relationen som sedermera resulterar i att kvinnan börjar 

acceptera våldet, intalar sig att hon själv är problemet och att hon således förtjänar 

våldshandlingarna (Nordborg, 2019). 

 
Många omfattande studier om prevalensen för våld i nära relationer och kvinnor utsatta 

för partnervåld har konstaterat att våldet är fortsatt utbrett och därför ständigt aktuellt 

(Berglund & Witkowski, 2019). I International Council of Nurses [ICN:s] etiska kod för 

sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) står det bland annat om de fyra 

grundläggande ansvarsområden som en sjuksköterska har, vilka är att förebygga sjukdom, 

främja samt återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan har därför en viktig roll 

att agera som en förebild och skapa ett klimat där patienten står i fokus. Det vill säga, en 

miljö där frågor om och kring våldsutsatthet ställs, för att arbeta preventivt och således 

lindra lidande samt främja och/eller återställa hälsa. Socialstyrelsens föreskrifter och 
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allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) innehåller råd och regler som bör 

följas för att kunna arbeta aktivt mot partnervåldet. Exempelvis, att personal inom hälso-

och sjukvården ska ha kunskap om våld samt kunna uppfatta tecken eller symtom som 

väcker misstankar om att våld eller andra övergrepp försiggår. Följaktligen, bör 

sjukvårdspersonalen, om kvinnan uppvisar tecken på våldsutsatthet, fråga om dessa 

symtom och om misstankarna därefter kvarstår eller om kvinnan bekräftar, därpå kunna 

vidta relevanta åtgärder. Exempelvis genom att hänvisa till socialnämnd, vilka 

tillhandahåller olika individanpassade hjälpinsatser (till exempel skyddat boende). 

 
En dödsfallsutredning av Socialstyrelsen (2018) visade att huvudparten av kvinnor som 

mördats av tidigare eller nuvarande partner varit i kontakt med sjukvården kort tid innan 

mordet begåtts. Kvinnor utsatta för partnervåld tenderar nämligen att söka sig till hälso-

och sjukvården i större utsträckning än icke-våldsutsatta, parallellt kan våldet och 

övergrepp resultera i återkommande mardrömmar, sömnbesvär, nedstämdhet, 

ångestupplevelser samt upplevelsen av mycket skuld och skamkänslor att våga berätta 

om situationen, även lång tid efter avslutad relation (Cullberg, 2006; Örmon, 2019). 

Upplevelse definieras som något man tar in och som kan påverka sättet att vara, tänka 

och känna (Psykologilexikon, u.å.a.). Vanligen handlar det om att själv vara med om 

något, alltså uppleva något, och därmed inte om att exempelvis höra talas om. 

Upplevelserna kring partnervåld är alltså något som på många olika sätt kan påverka den 

utsatta; till exempel var symtom på depression dubbelt så vanligt bland de kvinnor som 

blivit utsatta för allvarligt sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld (Nationellt centrum för 

kvinnofrid [NCK], 2014). I en studie av Bacchus et al. (2003) framkom det att få av de 

våldsutsatta kvinnorna vågade berätta om sin utsatthet självmant, fastän de hade 

möjlighet, på grund av att de kände sig skamsna och/eller rädda. Majoriteten delgav dock 

att de hade varit villiga att diskutera sin utsatthet om tydlig och rak fråga hade ställts i 

mötet. Att möta, mötet med, definieras både som slumpmässigt; att upptäcka, samt som 

planerat; att ha bestämt träff (Nationalencyklopedins ordbok [NEO], 1995). Det vill säga, 

kan sjukskörskor möta våldsutsatta kvinnor dels genom planerat samtal om 

våldsutsatthet, dels genom slumpmässigt samtal då kvinnan ursprungligen sökt för annat 

besvär, till exempel. Avslutningsvis är kvinnor som utsätts för partnervåld vanligtvis inte 

medvetna om den koppling som finns mellan den psykiska och fysiska ohälsan, eller om 

vilka rättigheter de har som brottsoffer (Berglund & Witkowski, 2019; Nordborg, 2019). 
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Inom vården har sjuksköterskan ofta en central roll, vilket är varför det är essentiellt att 

beskriva deras upplevelser kring att möta partnervåldet. Likaså kan sjuksköterskor då, om 

våldet upptäcks i tid, erhålla möjligheten att hjälpa de utsatta och således, då partnervåld 

klassas som allvarligt folkhälsoproblem, bidra till att stärka kvinnors generella hälsa och 

välmående.  

Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med kvinnor utsatta för 

partnervåld. 

Metod 

Design 
Designen var en allmän litteraturstudie, baserad på kvalitativa resultat. Metoden användes 

då den avser skapa en överblick över kunskapsläget inom det aktuella området, genom 

sökningar efter vetenskapliga artiklar vilka sedermera analyserades och sammanställdes 

(Friberg, 2017b). Kvalitativa studier inriktas mot fenomen samt levda erfarenheter och 

kallas därför erfarenhetsbaserad bevisföring (Birkler, 2012; Henricson & Billhult, 2017). 

Sökvägar och urval 
Databasen Cinahl (vilket står för Cumulative Index to nursing and Allied Health 

Literature) innehåller material inom bland annat området omvårdnad samt PsycInfo 

(Psychological Abstracts) som är en databas med material inom beteendevetenskap och 

psykologi har använts vid arbetet (Karlsson, 2017). Pilotsökning genomfördes i Cinahl, 

för att säkerställa att tillräckligt med material fanns innan studiens start. Inför sökningarna 

identifierades sökorden utifrån syftet och nyckelorden blev sjuksköterska, mötet, 

upplevelse och partnervåld. Nyckelordet kvinna exkluderades ur sökningen, eftersom 

majoriteten av studier kring partnervåld var ur ett kvinnligt perspektiv. Med utgångspunkt 

från nyckelorden skapades sedermera sökblock, där synonymer användes vilket gav 

bredare sökningar, med OR mellan varje synonym och AND emellan sökblocken. Detta 

söksätt kallas att använda booleska operatorer och används för att lägga ihop termer. 

Operatorn OR expanderar sökningen och AND ger ett mer specifikt sökresultat genom 

att fungera avgränsande (Karlsson, 2017). Frasering (“...”) applicerades för att hålla ihop 
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begrepp, medan trunkering (*) användes för att söka efter ord med fler ändelser (Karlsson, 

2017). Resultatet av sökningen fick inklusionskriterier med hjälp av att följande 

avgränsningar tillämpades; “Engelskspråkig”, “Peer-reviewed”, “Forskningsartikel” och 

publicering mellan år 2008–2022. Det var även av vikt att artiklarna som inkluderades i 

studien hade rika beskrivningar av fenomenet, vilket sedermera påverkade urvalet då 

artiklar med avsaknad av detta exkluderades redan innan granskning (Henricson & 

Billhult, 2017). Sökningen i Cinahl resulterade i nio artiklar, medan sökningen i 

PsychInfo slutligen resulterade i fyra artiklar, se bilaga 1. 

Granskning och analys 
Artiklar valdes och söktes fram utifrån syftet och de vars rubriker lät relevant lästes 

artiklarnas abstract. Vid granskningen av artiklarna användes Högskolan Kristianstads 

granskningsmall (Blomqvist et al., 2016). Kvaliteten och trovärdigheten granskades bland 

annat med hjälp av kvalitetsbegreppen: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet, se bilaga 2. Likaså användes trovärdighetsbegreppen i metoddiskussionen.  

Analysprocessen beskrevs, enligt Friberg (2017a), som en förflyttning från helhet, till 

delar och sist vidare till en ny helhet. Detta tillvägagångssätt användes främst för att få 

fram relevanta artiklar, då steg ett innefattade att hitta samt läsa igenom alla valda artiklars 

resultat, vilket gav en preliminär uppfattning om innehållet. Steg två innebar att djupare 

analysera artiklarnas resultat och plocka ut nyckelfynden. I steg tre sammanställdes 

artiklarna med hjälp av artikelöversikter, se bilaga 2. Därefter, i steg fyra, sammanställdes 

resultaten genom att resultaten plockades ut, sammanfattades och sattes ihop för att i sista 

steget kategoriseras till övergripande kategorier. I övrig kategorisering har 

innehållsanalys enligt Danielssons (2017) beskrivning använts, där domän, 

meningsenhet, kod och kategorier används för att således bilda en överblick över 

analysens tillvägagångssätt, se tabell 1. 

Tabell 1: Exempelbild över analysprocessen 

DOMÄN MENINGSENHET KOD UNDERKATEGORI KATEGORI 
UPPLEVELSE AV 
DE EGNA 
KÄNSLORNAS 
PÅVERKAN 

“It is kind of frustrating 
if the patient doesn’t 
make the call (to the 
women’s shelter) while 
they are here where you 
kind of feel like 

Upplevelse 
av 
frustration 

-  Emotionell 
påverkan i 
mötet 
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something actually is 
going to happen for the 
patient. That can be 
frustrating.” (Robinson, 
2010 s. 574) 

UPPLEVELSE AV 
ARBETSMILJÖNS 
PÅVERKAN 

“… I would say that one 
of the biggest gaps is 
that we need more 
professional 
development and actual 
hands-on practice” 
(Hughes, 2010). 

Brist på 
adekvat 
utbildning 

Kunskapsbrist Arbetsförhålla
ndenas 
påverkan 

Etiska överväganden 
Forskningsetiska övervägandes avsikt är att värna om människors rättigheter, likaså 

människors värde, och handlar således om att skydda studiedeltagarna samt om att 

reflektera kring genomförande av studien och ifall den är etiskt korrekt utförd (Birkler 

2012; Sandman & Kjellström, 2018). Fortsättningsvis bör all forskning som bedrivs med 

koppling till hälso-och sjukvården, och därmed människor på olika sätt, först etiskt 

granskas och godkännas av forskningsetiska nämnder vilka har som syfte att garantera 

vetenskaplig kvalitet samt skydda försökspersonerna (Birkler, 2012). Därav inkluderades 

endast artiklar i studien som haft etiskt godkännande för att säkerställa att forskningsetik 

applicerats, samt vid granskning av urval säkerställdes även att författarna till artiklarna 

inte hade någon intressekonflikt och att sjuksköterskorna i studierna godkänt deltagandet.  

Förförståelse 
Förförståelsen kring våldsutsatthet generellt var att det är ett väldigt brett fenomen som 

troligen är vanligare än man vågat tro. Innan studiens start hade ämnet studerats lite via 

högskolan, som öppnade upp ögonen för problematikens omfattning. Jag tror att många 

vårdavdelningar/arbetsplatser inom vården inte har tillräckligt öppet klimat och att frågor 

om våldsutsatthet därför inte lyfts upp på grund av exempelvis bristande kontinuitet eller 

stöd från arbetsgruppen. Under min egen vårderfarenhet har jag varit med om en enda 

gång då frågan ställts och då var det en barnmorskestudent som tog upp diskussionen. Jag 

tror däremot att kunskapen hur man vårdar och vilka instanser som finns tillhanda för 

hjälp vidare är något de flesta har någorlunda koll på, men att det kan upplevas tufft att 

upptäcka att en kvinna man möter är utsatt för våld och att frågor därav ej ställs.  
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Resultat 
Artiklarna vilka inkluderats i studien är baserat på 13 artiklar från sju länder. Av dessa är 

en från Israel, två från Sverige, tre från USA, en från Skottland, tre från Sydafrika, en från 

Kanada, en från Brasilien och en från Spanien. Antalet blev sammanlagt 199 

sjuksköterskor, varav 141 var kvinnor, 15 män och 43 sjuksköterskor där kön var 

ospecificerat. Analysen resulterade i två huvudkategorier, varav en huvudkategori har tre 

underkategorier. Emotionell påverkan i mötet var en huvudkategori och 

arbetsförhållandenas påverkan var andra huvudkategorin med underkategorierna 

kunskapsbrist, tidsbrist samt samarbete, se figur 1. 

 
Figur 1: En illustration över huvudkategorier och underkategorier beträffande sjuksköterskors upplevelser av mötet 
med kvinnor utsatta för partnervåld 

Emotionell påverkan i mötet 
Sjuksköterskor upplevde att mötet med kvinnor som lider av partnervåld präglades av 

olika emotionella influenser (Anderzen Carlsson et al., 2021; Briones-Vozmediano et al., 

2021; Brykczynski et al., 2013; Goldblatt, 2009; Hughes, 2010; Robinson, 2010; Sprague 

et al., 2017; Sundborg et al., 2015; van der Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 

2015; Vieira et al., 2013; Wyatt et al., 2019). Känslor som sorg, rädsla, chock, sympati, 

frustration, osäkerhet och ilska var känslor som förekom frekvent för sjuksköterskorna.  

Frustrationen som sjuksköterskor upplevde var kopplat till att kvinnorna inte lämnade 

sina våldsrelationer, trots att det innebar stor risk för kvinnan att stanna kvar (Briones-

Vozmediano et al., 2021; Goldblatt, 2009; Hughes, 2010; Sundborg et al., 2015; van der 

Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 2015). Trots frustrationen upplevde 

sjuksköterskor det essentiellt att vara förstående, tålmodig och avvakta tills kvinnan själv 

är redo att ta emot hjälp (Hughes, 2010). Dessutom upplevdes det viktigt att möta kvinnan 

Emotionell påverkan i mötet

Arbetsförhållandenas påverkan
• Kunskapsbrist 
• Tidsbrist
• Samarbete
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utan anklagelser och påstridighet. Sjuksköterskor upplevde även det väsentligt att skapa 

en miljö där kvinnan känner trygghet och stöd, både från omgivningen och från 

personalen, för att föredömligt kunna hjälpa kvinnan vidare (Sundborg et al., 2015). 

“…. The first thing that we have in our minds is, “Oh, why don't you 

just leave him?” That's a judgment. Most of what happens with these 

individuals when we approach it that way is they will close down. So 

one of the things we need to know in our practice is don't approach it 

that way. Just say, “I’m here. Tell me. Let me know what's 

happening.” (Brykczynski et al., 2013, s.145)  

Sjuksköterskorna upplevde tillika en stor frustration över att de inte kunna övertala vissa 

kvinnor att fly eller ta emot hjälp, trots att det var märkbart att männen utövar allvarligt 

och kontinuerligt våld mot dem (Robinson, 2010). Frustrationen var ibland 

överväldigande och det upplevdes svårt att skilja på privatliv och arbetsliv, då känslorna 

ibland kunde följa med sjuksköterskorna hem. Sjuksköterskor upplevde känslor av ansvar 

över kvinnornas hälsa och liv, vilket likaså kunde bli överväldigande (Goldblatt, 2009; 

Sprague et al., 2017), medan andra i stället upplevde känslor av obekvämhet (van der 

Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 2015; Wyatt et al., 2009). 

” I thought I should discover if she had really been abused, what help 

I should offer, to whom should I report the abuse...that’s my 

duty...what did I feel? I don’t know. I felt responsible for her...is 

responsibility an emotion? I find it hard to talk about feelings...I don’t 

think about emotions during work, because...I have no time.” 

(Goldblatt, 2009, s.1649). 

Många sjuksköterskor upplevde en stor rädsla kring att blanda sig i och kanske själva bli 

offer eller råka illa ut, samtidigt som de präglades av en ”skyll dig själv”-attityd vilket 

skapade osäkerhet (Briones-Vozmediano et al., 2021; Goldblatt, 2009).  

““She must have done something,” you hear those comments. If a 

woman goes and tells this type of nurse what she is going through she 
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will never open her mouth again’ (Briones-Vozmediano et al., 2021, 

s.1452) 

Sjuksköterskor upplevde också att förövare ibland försökte hota även dem, vilket likaså 

skapade en rädsla för deras egen säkerhet. De upplevde också en rädsla över hur kvinnan 

skulle reagera på frågan eller kring att skämma ut sig om kvinnan tvärtom skulle förneka 

våldet. Sjuksköterskorna upplevde tillika rädsla relaterat till en föreställning om att 

kvinnan skämdes över sin utsatthet, likaså över att bli för emotionellt engagerade och 

själv dras ner och må dåligt. Detta gjorde att vissa inte vågade fråga eller diskutera 

våldsutsattheten alls (Sundborg et al., 2015; van Wyk & van der Wath, 2015; van der 

Wath et al., 2013; Vieira et al., 2013). 

“It may arouse such anxiety that it is better not to ask.’ (Sundborg et 

al., 2015, s. 2258) 

Sjuksköterskorna upplevde också känslor av sorg när de mötte våldsutsatta kvinnor och 

det kunde upplevas obehagligt, osäkert och jobbigt att diskutera deras våldsutsatthet 

(Anderzen Carlsson et al., 2021; Sundborg et al., 2015; Wyatt et al., 2019). Därav var 

trygghet och omtanke, både för sjuksköterskan och för kvinnan, viktigt och upplevdes 

som en stor utmaning att försöka erhålla i mötet (Anderzen Carlsson et al., 2021; 

Brykczynski et al., 2013; Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor upplevde att den egna 

känslomässiga reaktionen på en berättelse om partnervåld från en kvinna var 

skrämmande. Därav önskades även kompletterande utbildning kring hur de egna 

känslorna i mötet när de upptäckt våldsutsatthet kan hanteras för att det inte ska bli 

överväldigande (Sundborg et al., 2015). Känslan av maktlöshet var också förekommande, 

relaterat till återkommande minnen från mötet med kvinnan.  

 ‘…emotionally we lose touch with the reality of being a human 

being…it become immoral, people feel heartless…I am a 

bystander…there's nothing I can do…’ (van der Wath et al., 2013, 

s.2246). 

Sjuksköterskorna upplevde ibland en plötslig känsla av sorg och oro relaterat till 

återkommande minnen, med många tankar över vart kvinnorna de mött hamnat senare, 
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hur det gått för dem, om de lämnat sina förövare och är trygga nu eller inte (Goldblatt, 

2009; van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde en djup påverkan även privat 

efter mötet med kvinnor utsatta för partnervåld. Detta påverkade även familjen och 

fritiden, då sorgen och ledsamheten hängde kvar, vilket ledde till minskad psykisk 

närvaro hemma (van der Wath et al., 2013).  

‘…they are not going to get my full attention I used to give them 

because I will be sad most of the time…I feel that it's heavy for me…’ 

(van der Wath et al., 2013, s.2246). 

Dessutom upplevde manliga sjuksköterskor en inre konflikt, kopplat till att de delar kön 

med våldsutövare, och att de då kunde känna en del skuld och skam kopplat till att de är 

just män (van Wyk & van der Wath, 2015). De manliga sjuksköterskorna beskrev 

dessutom en osäkerhet och delgav att de är mer bekväma med att hantera fysiska skador 

än att diskutera mer emotionella eller känsliga ämnen som våldsutsatthet (Robinson, 

2010; van Wyk & van der Wath, 2015). 

“I think it’s touchy as far as asking questions. I would be more apt to 

deal with the physical injuries. I would think a lot of females tend to 

talk more open with other females than they would open up to a male 

if it was a male that hurt her.” (Robinson, 2010, s. 574). 

Arbetsförhållandenas påverkan 
Sjuksköterskor upplevde att de har en central roll kring att våga erkänna att våld existerar 

samt att applicera ett holistiskt perspektiv där kvinnan är i centrum, vilket kräver en stor 

kunskap och medvetenhet samt en hel del tid. Sjuksköterskorna upplevde avsaknad av 

dessa viktiga delar inom sitt arbete, vilket de upplevde skapade en stor osäkerhet och 

rädsla i arbetet (Anderzen Carlsson et al., 2021; Briones-Vozmediano et al., 2021: 

Bradbury-Jones et al., 2014; Brykczynski et al., 2013; Sundborg et al., 2015; Vieira et al., 

2013: Wyatt et al., 2019). 

Kunskapsbrist 

Det framkom att kunskap kring att våld existerar och är ett problem behövs, för att kunna 

arbeta mot våldet. Sjuksköterskor upplevde det som sällsynt att kvinnorna kom fram och 
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direkt berättar om sin utsatthet, oftast kom det upp vid ett senare tillfälle, vilket de 

upplevde som svårt då det krävde en hel del kunskap om våldets mekanism (Hughes, 

2010). Sjuksköterskor önskade tydligare riktlinjer kring hur partnervåld bör bemötas, då 

gemensamt för de flesta sjuksköterskorna var upplevelsen av att sakna kunskap kring hur 

de ska kunna hjälpa en våldsutsatt kvinna vidare (Anderzen Carlsson et al., 2021; 

Bradbury-Jones et al., 2014; Brykczynski et al., 2013; Hughes 2010; Sprague et al., 2017; 

Sundborg et al., 2015; van Wyk & van der Wath, 2015; Vieira et al., 2013: Wyatt et al., 

2019). Sjuksköterskorna berättade också att de önskat erhålla både kort- och långtidsstöd 

eller information. Det upplevdes även viktigt att medvetandegöra och upptäcka eventuella 

barn till kvinnorna, som också kan råka illa ut, samt då ta reda på och utföra relevanta 

åtgärder. Processen kring det upplevdes komplicerat. (Hughes, 2010). 

 

“I don’t think that we’re trained sort of adequately to address the why 

and blanket more of the opportunities that we have when we’re 

interacting with clients, to learn to pick up cues, to have questions, and 

to know what to do with the answers. I would say that one of the biggest 

gaps is that we need more professional development and actual hands-

on practice” (Hughes, 2010 s.42). 

Sjuksköterskor upplevde att viktiga delar i diskussionen om våldsutsatthet var att vara 

medveten om risken för återfall, att ofta lämnar kvinnan inte relationen på grund av att 

hon är för fäst vid sin förövare (Brykczynski et al., 2013). Därför behöver hon stöd och 

förståelse och få uppmuntran när hon gör framsteg, då sjuksköterskor upplevde det som 

nödvändiga komponenter för att kunna komma framåt. Sjuksköterskorna upplevde det 

essentiellt med mer erfarenhet av att diskutera våldsutsatthet, då detta skapade mer 

trygghet. Det gjorde även att de utvecklade mod till att våga diskutera våldsutsattheten 

ytterligare och våga berätta för kvinnorna att det mannen gör inte är acceptabelt 

(Anderzen Carlsson et al., 2021). 

 

This woman, who didn’t want to tell me more well, what I could do was 

to validate her; she was right, violence isn’t okay, and I said to her that 

it was the right decision for her to leave him. (Anderzen Carlsson et al., 

2021, s.4) 
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Stereotypa föreställningar hos sjuksköterskorna och arbetsgruppen generellt upplevde 

sjuksköterskorna kunde bli ett problem vid avsaknad av bra kunskapsstrategier för att 

ignorera föreställningarna. Detta upplevdes kunna skapa problem då sjuksköterskorna 

exempelvis valde att inte ställa frågor kring våldsutsatthet på grund av kvinnans utseende 

eller beteende (Bradbury-Jones et al., 2014; Robinson, 2010; Sundborg et al., 2015). 

 

“People just kind of judge based on what they see; stereotyping is the 

word I’m looking for.” (Robinson, 2010, s.572) 

Det framkom att upplevelsen av brist på adekvat utbildning och beredskap var vanligt 

förekommande och att kunskap kring hur frågor om våldsutsatthet ställs samt hur de egna 

känslorna kan bearbetas behövdes för att sjuksköterskor skulle våga fråga och ta tecken 

som kvinnan uppvisar på allvar (Sprague et al., 2017). Likaså upplevde sjuksköterskor att 

partnervåld bör behandlas med samma beredskap och omtanke som om patienten kommit 

in med nyupptäckt diabetes, till exempel (Briones-Vozmediano et al., 2021), vilket är 

varför utbildning och beredskap önskades av sjuksköterskor samtidigt som 

sjuksköterskorna upplevde känslor av obekvämhet att diskutera och upptäcka partnervåld 

(Vieira et al., 2013; Wyatt et al., 2019). Sjuksköterskor upplevde en stark vilja att hjälpa 

kvinnan mot bättre hälsa (Sprague et al., 2017). De önskade således att kunna få en mer 

förståelse och utveckla de egna instinkterna kring tecken och de strävade således efter 

mer kunskap för att våga fråga. 

 

“I don't know how to approach patients to make them feel they can open 

up to me and share what they are going through, maybe we have had 

IPV patients, but we just didn't detect them” (Briones-Vozmediano et 

al., 2021, s.1455)  

Tidsbrist 

Sjuksköterskorna upplevde att det ibland var tufft att bibehålla professionellt 

förhållningssätt när det förekom mycket tidsbrist och dålig bemanning inom vården, 

samtidigt som känslorna kunde ta över vilket gav ytterligare belastning om de inte hade 

tid att bearbeta dessa innan arbetspassets slut (Anderzen Carlsson et al., 2021; Briones-

Vozmediano et al., 2021).  
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“I am a nurse, not a psychologist! There are 14 patients under my 

charge, there’s never time to sit and talk to patients to gain their trust...I 

wish I could help properly...in these circumstances, you can’t really 

attend to an abused woman...” (Goldblatt, 2009, s.1649) 

Detta upplevde sjuksköterskorna kunde skapa problem där hemma, då alla reflektioner 

efter arbetspasset behövde ske i hemmet (Goldblatt, 2009). Andra sjuksköterskor 

upplevde att deras arbetsuppgifter redan var så omfattande, att det inte fanns tid att även 

ålägga åt våldsutsatta kvinnor. De upplevde att de säkerligen kunde identifiera och 

upptäcka våldsutsatthet, men att det inte var deras ansvar att ställa frågor då tiden inte 

fanns för det samt då de kände att de inte kunde erbjuda adekvat hjälp och stöd (Goldblatt, 

2009; Sundborg et al., 2015). Belastningen på arbetsplatsen upplevdes som en hindrande 

faktor till att upptäcka fall av partnervåld, även om misstankar fanns, då det krävs tid att 

lyssna på kvinnorna för att få fram information och kunna inge trygghet (Briones-

Vozmediano et al., 2021). Sjuksköterskor upplevde även att tidsbristen påverkade 

möjligheten till privat samtal med kvinnan, vilket försvårade möjligheten för ett 

trygghetsingivande möte (Vieira et al., 2013). Sjuksköterskor som var nya i arbetet 

upplevde det som en stor chock att det förekom tidsbrist och dålig bemanning, vilket 

påverkade deras förmåga att hinna diskutera våldsutsatthet på ett lämpligt 

tillvägagångssätt (Wyatt et al., 2019). 

Samarbete 

Sjuksköterskorna lyfte också vikten av att samarbeta och då gärna mellan olika 

yrkesgrupper, det vill säga upplevde dem att det underlättar och gör det lättare att 

applicera rätt stöd och få samma hjälp för kvinnan, om det finns ett multiprofessionellt 

team kring våldsutsattheten (Anderzen Carlsson et al., 2021; Briones-Vozmediano et al., 

2021; Vieira et al., 2013).  

“I think that we should have a multi-professional team working 

together, comprising a psychologist, a social worker, a nurse and a 

medical doctor. We could have a link with the Youth Council, so we 

could do a better job if we all work together (Female nurse, 57 years 

old).” (Vieira et al., 2013, s.687).  
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Sjuksköterskorna berättade om att just veta vilka instanser som finns upplevdes underlätta 

förmågan att kunna agera och våga diskutera misstänkt våldsutsatthet (Sprague et al., 

2017). Dessutom menar de att förutsättningarna bör förbättras, så att det går att diskutera 

våldsutsattheten i lugn och ro, i ensamhet då för stökig omgivning upplevdes försvåra 

mötet (Briones-Vozmediano et al., 2021). Sjuksköterskorna berättade att de ansåg att en 

stor del av deras roll i mötet med våldsutsatta kvinnor var att upptäcka våldet, lindra och 

ge information om tillgängliga resurser samt remittera vidare till mest lämpliga instans. 

Det ansågs också viktigt att vara närvarande, stötta och försöka arbeta preventivt inom 

arbetsgruppen (Briones-Vozmediano et al., 2021). Utöver samarbete med socialtjänsten, 

berättade sjuksköterskorna också att de upplevde positiva aspekter av att ta stöd och råd 

av exempelvis polisen och andra yrkeskategorier (Anderzen Carlsson et al., 2021). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoddiskussion avser att visa hur kvaliteten säkerställts och att således kritiskt granska 

arbetet (Henricson, 2017). Denna studie har haft som avsikt att applicera kritiskt 

förhållningssätt genom hela arbetet. I processen med att välja artiklar har både en artikel 

från 2009 och två från 2010, samt vissa artiklar som i resultatet inkluderat fler 

yrkeskategorier än endast sjuksköterskor, inkluderats i resultatet. Valet med att inkludera 

tre artiklar som var äldre än 10 år gjordes då arbetet haft som avsikt att få fram rika 

beskrivningar av sjuksköterskornas upplevelser, vilket dessa artiklar haft varav 

tidsspannet, efter övervägande, ökats. Likaså hade inte urvalet varit lika brett om 

tidsspann på 10 år applicerats, då ämnet inte studerats i den mängd det behövts. Artiklarna 

med fler yrkeskategorier än sjuksköterskor valdes då resultaten tydligt särskilde vilka 

delar som framfördes av sjuksköterskor, och således har endast resultat där 

sjuksköterskors upplevelser gått att plocka ut inkluderats i studien.  

Trovärdigheten granskas enligt Shentons (2004) förklaring av begreppen: tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet.  

Tillförlitligheten bedöms utifrån huruvida tillvägagångssättet för hur resultatet kommit 

fram redovisas tydligt, likaså ska det resultat som inkluderats svara på syftet och vara 
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rimligt och korrekt för deltagarna (Shenton, 2004). Pilotsökning genomfördes för att 

undersöka att ämnet gav tillräckligt med relevant material för att kunna analyseras, likaså 

gjordes en projektplan, vilket båda delar stärker tillförlitligheten då process skapats och 

följts. När sökningar gjordes för att kontrollera att material fanns, valdes databaserna 

Cinahl och PsychInfo, vilket stärker tillförlitligheten då båda databaser fokuserar på 

innehåll av vetenskapligt material inom ämnet omvårdnad. Sökning gjordes även i 

databasen PubMed, men då detta endast resulterade i dubbletter exkluderades denna 

databas från studien. För att specificera sökningarna gjordes även avgränsningar. De 

första sökningarna hade tidsspann på 10 år, det vill säga 2012–2022, men då detta gav 

limiterat med relevant resultat förlängdes tidsintervallet till 2008–2022. De slutgiltiga 

sökningarna gav då 117 respektive 110 resultat, vilket kan tänkas försvaga 

tillförlitligheten något då antalet resultat fortfarande var relativt lågt. Valda synonymer i 

sökblock var också begränsat, vilket kan vara orsak bakom lågt sökresultat och sänker 

sedermera även tillförlitligheten. Däremot kan tillförlitligheten anses stärkas av att 

resultatet innehåller ett brett tidsintervall, men försvagas något då äldre material 

inkluderats. Studiens resultat inkluderar citat från majoriteten av artiklarna, som indikerar 

på att intervjuerna som genomförts blivit djupa och även tydliggör att tolkningarna 

stämmer, vilket kan antas stärka tillförlitligheten. Samtliga artiklar har etiskt 

godkännande, vilket likaså stärker tillförlitligheten. Resultatet har även nyanserats genom 

grupphandledningar och seminarium, vilket även det kan antas stärka tillförlitligheten.  

Shenton (2004) menar att för att bedöma studiens verifierbarhet i en kvalitativ 

litteraturstudie undersöks främst hur artikelöversikterna är genomförda och ifall metoden 

bedöms välbeskriven. Verifierbarheten stärks då artikelöversikterna följt en tydlig 

struktur som finns nedskriven samt då sökscheman finns redovisat. Analysprocessenen 

följde anvisad litteratur, samt finns det tabell över analysprocessen redovisad, vilket 

likaså anses stärka verifierbarheten.  

Pålitligheten bedöms genom att undersöka artikelöversikternas pålitlighet, främst utifrån 

om de resultat som presenterats är baserat på vetenskapliga studier och inte endast 

innefattar förförståelse (Shenton, 2004). Pålitligheten i studien kan anses sänkas då endast 

en person deltagit i analysen, vilket gör att personlig tolkning kan ha förekommit. Likaså 

var artiklarna på engelska, vilket medförde översättning och innehållet kan således ha 
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feltolkats, vilket anses sänka pålitligheten. Däremot finns förförståelse redovisat och 

resultatet anses inte vara färgat av förförståelsen då det finns en del skillnader, vilket 

stärker pålitligheten. Pålitligheten stärks även då samtliga artiklar som svarat på syftet har 

inkluderats i studien, oavsett vilka upplevelser som skildrats. 

Begreppet överförbarhet bedöms i vilken grad resultatet går att överföra till andra, 

liknande, sammanhang. Kontext, bakgrundsdata och beskrivning av fenomen ska även 

vara tydlig (Shenton, 2004). Artiklarna vilka inkluderats kommer från olika delar av 

världen; Israel (1), Sverige (2), USA (3), Skottland (1), Sydafrika (3), Kanada (1), 

Brasilien (1) och Spanien (1) vilka alla härrör västvärlden. Resultatet kan då anses kunna 

överföras till liknande länder i västvärlden, där standarden inom vården, kultur och 

vårdsystem är liknande. Urvalet bedöms brett och resultatet skingrar både kvinnliga och 

manliga sjuksköterskors upplevelser samt inkluderar både nyexaminerade och 

sjuksköterskor som jobbat flera år, och anses därför kunna överföras till majoriteten av 

sjuksköterskor inom vårdkontext i västvärlden. Överförbarheten stärks även då 

bakgrundsdata och beskrivning av fenomen finns, däremot är kontexten bred (vård 

generellt), vilket kan anses sänka överförbarheten något.  

Resultatdiskussion 
Syftet i litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor 

utsatta för partnervåld och fynden kring avsaknad av adekvata arbetsstrategier, 

könsskillnader i bemötandet och känslornas påverkan diskuteras. Fynden diskuteras med 

hjälp av bland annat tidvattenmodellen, personcentrerad omvårdnad och 

könsmaktsperspektiv.  

Sjuksköterskor upplever avsaknad av adekvata arbetsstrategier för att kunna möta kvinnor 

utsatta för partnervåld. Studien visade att våldsutsatthet var ett tufft ämne att diskutera 

men främst då sjuksköterskorna upplevde en brist på utbildning kring bemötandet, 

hanterandet och vägledandet av våldsutsatta kvinnor och de önskade därav mer riktlinjer 

för att mötet skulle kännas tryggt, både för kvinnan och för sjuksköterskan. Enligt studie 

av Alhalal (2020) vittnade 63% av sjuksköterskorna om brist på tillräckligt med 

förberedande utbildning relaterat till partnervåld, samtidigt som mer än hälften (52 %) 

berättade om brister i adekvat utbildning kring hur våldsutsatta kvinnor bör bemötas. Att 
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erhålla bra rutiner och strategier visades därav vara önskvärt av sjuksköterskor, vilket 

även visades i denna studie, och kan i längden minska oron och rädslan kring ämnet. NCK 

(2017) har tagit fram en modell kallad Uppsalamodellen som sedermera innehåller 

lämpliga strategier för att kunna arbeta preventivt mot kvinnors utsatthet för våld i 

samhället. Den har även fokus i att erhålla kunskap om våld, applicera goda rutiner för 

att fråga om våld, hantera svaret, dokumentera, erhålla kontinuerlig kontakt och samverka 

i team, vilket även Socialstyrelsens (SOSFS, 2014:4) riktlinjer fokuserar på. Således 

innefattas alla viktiga delar, som sjuksköterskor ansåg sig sakna, och modellen med hjälp 

av Socialstyrelsens riktlinjer, kan därav ses som ett stöd för verksamheter till att skapa 

bra rutiner inom vården samtidigt som sjuksköterskor kan motivera chefer/ledare till att 

utbilda personalen kring detta för att på så sätt öka arbetslagets förmåga till att möta 

partnervåldet.  

Tidvattenmodellen, vilket är en omvårdnadsmodell som präglas av en tro på̊ människors 

egna förmågor och kretsar kring hur personen förstår sig själv och sin situation och vad 

hen behöver för att kunna komma vidare (Barker & Buchanan Barker, 2010), kan vara 

användbar i mötet. Detta då den har som avsikt att betrakta psykiska problem som 

livsproblem och syftar även till att främja möjligheten till att hjälpa sig själv, lära sig av 

sina egna erfarenheter samt sätta ord på erfarenheterna och med hjälp av det kunna 

formulera problemet. Sjuksköterskornas roll blir således att hjälpa kvinnan att hjälpa sig 

själv, vilket skulle kunna vara en lösning för att kvinnan själv ska inse att hon måste lämna 

förhållandet samtidigt som modellen fokuserar på återhämtning, dels för kvinnan, dels 

för sjuksköterskan. Sjuksköterskor har även, enligt tidvattenmodellen, etiska krav som 

ingår i yrkesrollen, där vårdandet av en annan människa är huvudfokus. Därav är 

interaktionen, eller partnerskapet, mellan den våldsutsatta kvinnan och sjuksköterskan 

viktigt (Barker & Buchanan-Barker, 2005). Detta kan även kopplas till Ekmans (2014) 

teori om personcentrerad omvårdnad, där det ömsesidiga partnerskapet mellan patient och 

sjuksköterska anses essentiellt för att skapa en bra och vårdande relation där patienten är 

i centrum. För att kunna skapa detta vårdande möte är det viktigt att lyssna och söka efter 

patientens berättelse, vilket ytterligare stärker varför det är så viktigt att som 

sjuksköterska sträva efter att erhålla patientens berättelse för att kunna hjälpa vidare och 

därmed undvika egna antaganden. Att miljön är trygg och lugn ökar också möjligheten 

till förtroendeingivande möten och öppna frågor med tid att lyssna, vilket är 
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förutsättningar för ett personcentrerat möte (Ekman, 2014). Likaså, kan utbildning inom 

samtalsmetodik verka positivt för att våga fråga och ta sig an kvinnornas känslor. 

Stödjande samtal är en typ där syftet kan vara att hjälpa människan, den våldsutsatta 

kvinnan i det här fallet, att ge uttryck för och formulera sig kring sin situation, sina känslor 

och tankar (Engqvist, 2015). Detta i avsikt att exempelvis få kvinnan att bli självgående 

och våga tro på sig själv och få förståelse kring att det som sker inte är okej och att hennes 

känslor är validerade. Detta ger således, tillsammans med tidvattenmodellen och 

personcentrerad omvårdnad, sjuksköterskorna bra verktyg och stöd framåt i det direkta 

mötet och samtalet med de våldsutsatta kvinnorna.  

Sjuksköterskor upplever att manliga sjuksköterskor har sämre förutsättningar att bemöta 

våldsutsatta kvinnor. Resultatet i denna studie samt resultatet i studie av Christensen et 

al. (2021) visade att det upplevdes extra känslomässigt utmattande för de manliga 

sjuksköterskorna att diskutera och möta våldsutsatta kvinnor och att det således 

förekommer könsskillnader i bemötandet. Detta kan ha sin grund i att det är vanligast att 

män är förövare och kvinnor offer, vilket visades i rapport av Åkesson (2018) och likaså 

estimerar WHO (2021) att mellan 38–40% av alla kvinnor som mördas globalt, mördas 

av en manlig partner eller ex-partner. Att manliga sjuksköterskor därför känner extra oro 

kring att möta våldsutsatta kvinnor, kan bero på könstillhörigheten, men det kan även 

bero på patriarkala maktstrukturer eller könsmaktsordningar i samhället och att män 

generellt således hamnar i maktpositioner (Åkesson, 2018). Könsmaktsperspektiv, eller 

könsmaktsordning, är en teori som grundar sig i tron om en strukturell makt-obalans 

mellan könen (Nationalencyklopedin, u.å.b). Teorin förklarar således våld på ett 

samhälleligt plan, att patriarkat och andra samhälleliga konstruktioner gör att våld 

förknippas samman med vad det innebär att “vara en man”. Det vill säga, att män utövar 

våld, inte hör samman med störningar eller problem i uppväxten, utan beror endast på att 

vi lever i ett patriarkalt samhälle som därför präglas av ojämställdhet och förtryck mot 

kvinnor, varav männen utövar våld för att behålla makten (Gottzén, 2019). Om detta 

synsätt appliceras kan manliga sjuksköterskor då anses ha mer makt än kvinnor dels på 

grund av att de är just män, dels på grund av deras position som vårdpersonal, vilket 

försvårar möjligheten för personcentrering och kan påverka förtroendet mellan den 

manliga sjuksköterskan och det kvinnliga våldsoffret.  
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I jämförelse med det, upplever andra sjuksköterskor stora risker med att anamma 

stereotypa föreställningar om våldet, då det i hög grad kan variera. Riskerna med att anta 

att det endast är män som är förövare eller att anamma en viss föreställning om hur ett 

våldsoffer ser ut upplevdes problematiskt, vilket även stärks i Åkessons (2018) rapport. 

Åkesson menar att det hål i samhällsskyddet som gör att vissa offer inte får den hjälp de 

behöver måste undersökas. Många utsätts för våld och om sjuksköterskor har en viss typ 

av föreställning om hur offer/våldsutövare ser ut, kan det leda till att många inte får det 

stöd och skydd som de behöver och även har rätt till. Det kan i sin tur leda till att den som 

sjuksköterskan möter blir nästa offer som tvingas sätta livet till. Om sjuksköterskor får 

mer kunskap och bättre möjligheter att frigöra sig den egna förförståelsen främjas 

öppenhet gentemot kvinnan (eller våldsoffret) och sjuksköterskan erhåller då möjligheten 

att rädda våldsoffrets liv. Våldet kan ske på många olika sätt och det går aldrig att veta 

vem som utövar våldet, därav viktigt att inte anta, utan att istället våga fråga, i enskilt rum 

(Åkesson, 2018). Detta kan kopplas till ICN:s etiska kod då sjuksköterskor har ett 

samhällsansvar att tillgodose medborgarnas vårdbehov, men även sociala behov, och 

detta går inte att göra på ett adekvat sätt utan att först fråga och ta reda på problemet 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sedermera kan stödjande samtal och 

tidvattenmodellen agera effektivt i mötet, för att sjuksköterskan ska få stöd i hur den 

känslosamma diskussionen kan genomföras.  

 

Sjuksköterskorna upplever överväldigande känslor i mötet med kvinnor utsatta för 

partnervåld. Resultatet i studien visade att sjuksköterskor upplevde stor rädsla i mötet, 

samtidigt som det inte fanns tid att lugnt sätta sig ner och diskutera med kvinnan. En 

rädsla för att blanda sig i, en rädsla för kvinnornas liv, samvetsstress med mera. Denna 

rädsla påverkade sjuksköterskorna på ett djupt känslomässigt plan och oro, rädsla och 

frustration uppkom ofta i mötet, vilket likaså beskrivs i studie av Christensen et al. (2021). 

Dessa känslor kunde upplevas överväldigande och försvårade sedermera förmågan att 

applicera personcentrerat förhållningssätt eller andra användbara strategier i mötet. 

Tidsbristen agerade motverkande, likaså att tankar och känslor hängde kvar i medvetandet 

lång tid efter. Enligt Christensen et al. (2021) var det vanligt bland akutsjuksköterskor 

som tagit hand om våldsutsatta kvinnor att efteråt utveckla sekundär-traumatisk-stress. 

Sekundär traumatisk stress innebär stressreaktion och symtom på stress, som uppkommer 
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av att möta eller bli exponerad av andra människors trauma (Psykologilexikon, u.å.b.), 

vilket kan kopplas ihop med de många känslor som även denna studies resultat visar att 

sjuksköterskorna upplevt. I detta resultat framkom olika nivåer av utmattning, stress och 

oro men de var överens om att jobbet mot våldet är viktigt och därav såg de nyttan med 

att försöka koppla bort de egna känslorna för att helhjärtat kunna stötta och hjälpa 

kvinnorna, vilket visar på att sjuksköterskorna kände en stark vilja att få mer kunskap och 

således göra skillnad.  

Genom att öka sjuksköterskors kunskap om kvinnor utsatta för partnervåld möjliggörs 

även att öka förståelsen kring våldets strukturer och normaliseringsprocessens påverkan. 

Mål nummer 5 av United Nations [UN] (u.å.) 17 Globala Mål för en fortsatt hållbar 

utveckling går ut på att uppnå jämställdhet, varav delmål 5.2 går ut på att just avskaffa 

alla typer av våld mot alla kvinnor och flickor i världen. Detta mål bör vården sträva efter 

att uppnå genom att samtala, upptäcka och främja personcentrerat möte.  

Slutsats 
De senaste åren har partnervåld fått mer uppmärksamhet, både nationellt och globalt 

vilket är en viktig utveckling för att även kunna arbeta preventivt och minska på de 

strukturer i samhället som ligger till grund för att våldet mot kvinnor fortfarande existerar. 

Studien visar att sjuksköterskorna upplever stor känslomässig påverkan och har en önskan 

om att kunna hjälpa kvinnorna som de möter. Men för att detta ska bli möjligt behöver de 

få bättre förutsättningar, få mer stöd, bättre utbildning kring våldets påverkan och vilka 

tecken att leta efter, mindre tidsbrist inom arbetet och mer och bättre samarbete. Studien 

visade att det även var viktigt att erhålla information kring hur frågor ställs, hur kvinnorna 

bör bemötas och vilka instanser som finns att hänvisa till, för att således kunna minska 

den stress, rädsla och oro som sjuksköterskorna upplever kopplat till mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor behöver därav mer kunskap, tid, utbildning och 

erfarenhet för att kunna öka medvetenheten och på rätt sätt kunna inge trygghet och 

tillgodose de behov och den vård/omvårdnad som kvinnorna behöver. Tillgodoses 

sjuksköterskors önskemål kan således god hälsa främjas och lidande och död förhindras. 

Ett arbetsklimat med öppna reflektioner kan verka främjande för denna typ av erfarenhet, 

med stödjande miljö och samarbete inom teamet. I studien framkom en del skillnader i 

bemötande relaterat till kön, vilket det behövts fler studier kring för att kunna konkretisera 
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och avgöra skillnadernas omfattning. Fler studier om hur sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal upplever att upptäcka kvinnor som utsätts för partnervåld behövs också, 

detta för att genom ökad forskning och fler studier kring hur vården kan arbeta preventivt 

och läkande, kan vården utvecklas och sjuksköterskor utbildas, vilket lär resultera i att 

vården av våldsutsatta kvinnor främjas och förbättras.   
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Bilaga 1. Sökschema 
Databas: Cinahl 
Datum: 2022-11-03 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för partnervåld. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

1. Sjuksköterskor ”Nurses” [MH] OR 
Nurs* [fritext] OR 
“Registered nurs*” [fritext] 

1018974  

2. Upplevelse "qualitative studies" [MH] OR 
perception* [fritext] OR 
attitude [MH] OR 
experienc* [fritext] 

778731  

3. Möta discover* [fritext] OR 
identify* [fritext] OR 
meet* [fritext] 

624272  

4. Partnervåld “intimate partner violence” [MH] OR 
“dating violence” [MH] OR 
“partner abus*” [fritext] 

12850  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 169  
Begränsningar Sökning nr. 5 + Publiceringsdatum: 20080101–

20221231; Engelskspråkig; Peer-reviewed.  
117 9 

 

Databas: PsychInfo 
Datum: 2022-10-10 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för partnervåld. 
Sökning nr och namn Sökord Antal träffar Valda 

artiklar 
1. Sjuksköterskor Mainsubject.exact(Nurses) OR 

ab(Nurs*) OR 
ab(“Registered nurs*”) 

196837  

2. Upplevelse Mainsubject.exact(Experiences) OR 
Mainsubject.exact (“Qualitative Methods”) OR 
ab(Perception*) OR 
ab(Attitud*) OR 
ab(Experienc*) 

1708452  

3. Möta ab(Discover*)  OR 
ab(Identify*) OR 
ab(Meet*) 

530672  

4. Partnervåld Mainsubject.exact(”Intimate Partner Violence”) OR 
Mainsubject.exact(“Dating Violence”) OR 
ab“(Partner abus*” ) 

53814  

5.  1 AND 2 AND 3 AND 4 221  
Begränsningar Sökning nr. 5 + Publiceringsdatum: 20080101–

20221231; Engelskspråkig; Peer-reviewed.  
110 4 (5) 
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ) 
* = resultatet komprimerats till endast det som handlar om sjuksköterskor 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Anderzen	Carlsson	A.,	
Bäccman	C.	&	Almqvist	
K.		

”The	professional	
relationshio	forms	the	
base:	Swedish	child	
health	care	nurse’s	
experiences	of	
encountering	mothers	
exposed	to	intimate	
partner	violence.”	

Sverige,	2021	

Att utforska 
barnsjuksköter
skors kliniska 
erfarenhet av 
att möta 
mammor som 
utsätts för 
intimt 
partnervåld.  

Bekvämlighetsurval. 
Inklusionskriterier: upplevt att ha 
upptäckt partnervåld & haft kontakt 
med de utsatta kvinnorna. 
Rekryteringen gjordes genom att 
chefer och barnhälsopsykologer 
delade information relaterad till 
studien med sjuksköterskor i möten, 
alla som ville fick sedan höra av sig 
och delta. Urval: 9 deltagare från 2 
svenska regioner och 7 olika 
kliniker, alla kvinnor. 
Utforskande kvalitativ deskriptiv 
design med semistrukturerade 
intervjuer.  

Transkriberades 
individuellt av 
författarna. Intervjuerna 
tog mellan 45-
90minuter. 
 
Granskades enligt 
tematisk 
innehållsanalys.  
 
Godkänd av the 
Regional Ethical 
Review Board I 
Uppsala.  

5 olika teman: Möta intimt 
partnervåld kräver 
professionell hängivenhet och 
börda. Kunskap och erfarenhet 
gör barnsjuksköterskan mer 
självsäker. Inte alltid självklart 
att omedelbart agera och 
initiera samarbete. 
Interprofessionellt samarbete 
är en förutsättning för att 
kunna hantera partnervåldet. 
Och slutligen besvikelse över 
de tillgängliga resurser som 
finns och även resultatet för de 
olika familjemedlemmarna.  

Tillförlitlighet: stärks då syftet 
besvaras och citat finns som visar 
på djupa diskussioner.  
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är välbeskriven. 
Pålitlighet: Sänks då 
förförståelsen inte står redovisad, 
men stärks då tydlig analysdel 
finns beskriven.  
Överförbarhet: stärks då 
författarna för diskussion om 
styrkor och svagheter.  

Bradbury-
Jones,C.,Taylor, J, Kroll, 
T & Duncan, F. 
“Domestic abuse 
awareness and 
recognition among 
primary healthcare 
professionals and 
abused woman: a 
qualitative 
investigation.” 
Skottland, 2014. 

Att undersöka 
dynamiken 
mellan 
primärvårdens 
personal och 
medvetenhet 
samt 
igenkännande 
av våldsutsatta 
kvinnor och 
våld i hemmet 

Ändamålsenligt urval. 
Två olika faser: Fas 1 innefattade 
11 st barnmorskor, 16 
folkhälsosjuksköterskor och 2 
läkare och hade 
inklusionskriterierna att de stött på 
våldsutsatta kvinnor. Fas 2: 
fokusgrupper med 14 våldsutsatta 
kvinnor & pratat med vårdpersonal 
om det. 
Tematisk innehållsanalys 

Fas 1: individuella 
intervjuer, mellan ca 
25–90 minuter långa. 
Fas 2: möten i grupper 
om ca 55–90 minuter. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Etiskt godkänd av NHS 
(National Patient Safety 
Agency Research Ethics 
Service). 

*3 huvudteman presenterades 
som var relaterat till 
medvetenhet och våld i 
hemmet. Visade på olika 
nivåer av medvetenhet.  

Tillförlitlighet: stärks av att 
studien svarar på syftet samt av 
brett urval. 
Verifierbarhet: Stärks då metoden 
är välskriven, men sänks av 
otydlig könsfördelning. 
Pålitlighet: försvagas då ingen 
förförståelse finns redovisad. 
Stärks då studien är etiskt 
godkänd. 
Överförbarhet: stärks då 
kontexten är välbeskriven. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Brykczynski,	K.	A.		
Crane,	P.	Medina,	C.	K.		
,&	Pedraza,	D.	

 
“Intimate partner 
violence: Advanced 
practice nurses’ clinical 
stories of success and 
challenge.” 
 
 
USA (Texas), 2013 

Att öka 
förståelsen för 
hur vidare-
utbildade 
sjuksköterskor 
upplever att 
arbeta med 
kvinnor och 
deras familjer 
som 
rapporterar att 
de lever med 
intimt 
partnervåld.  

Ändamålsenligt urval. 10st 
specialistsjuksköterskor med 
inklusionskriterier: erfarenhet av 
partnervåld. Sjuksköterskorna 
rekryterades främst genom 
professionella kontakter och genom 
att deltagare föreslog andra 
potentiella deltagare. 
Specialistsjuksköterskorna hade 
jobbat minst 10 år. En var specialist 
inom psykiatri, 5 inom familjevård 
och 4 var barnmorskor. 
Intervjuer genomfördes ansikte-
mot-ansikte enligt fenomenologisk 
metod. Semistrukturerad 
intervjumetod, med fokus på djup.  

Intervjuer 
transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av 
tolkningsfenomenologi 
 
Analyserades i helhet, 
till delar och vidare till 
helhet och författarna 
uppmärksammade hela 
tiden så inte egna 
fördomar applicerades.  
 
Etiskt godkänd.  

Flera av sjuksköterskorna 
delade tron att det är viktigt att 
skapa en atmosfär där kvinnor 
kan diskutera övergrepp fritt 
och öppet. Detta då många 
våldsutsatta kvinnor redan 
lever med mycket skuld och 
skamkänslor & därför behöver 
mer stöttning och förståelse. 
Av vikt menar 
sjuksköterskorna är också att 
inge trygghet och att förstå 
cykeln av våld, att det är 
vanligt att falla tillbaka och att 
man måste stötta kvinnan och 
få kunskap kring partnervåld.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
resultatet svarar på syftet samt är 
omfattande.  
Verifierbarhet: sänks något då 
insamlingen av datamaterialet och 
metoden är bristfällig.  
Pålitlighet: Sänks då 
förförståelsen inte redovisats, men 
stärks då det framkommer vem 
som genomfört analysen. 
Överförbarhet: Sänks något då 
författarna själv inte diskuterar 
studiens överförbarhet 

Briones-Vozmediano, E., 
Otera-Garcia, L., Gea-
Sanchez., M., De 
Fuentes, S., Garcia-
Quinto, M & Vives-
Cases, C. 
“A qualitative content 
analysis of nurses 
perceptions about 
readiness to manage 
intimate partner 
violence.” 
Spanien, 2021. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
faktorer som 
påverkar deras 
beredskap att 
hantera 
partnervåld i 
Spanien 

Snöbollsurval. 
Intervjuer i två omgångar, först 12 
deltagare, sedan 25 = 37 deltagare 
totalt. 32 kvinnor.  
 
Inklusionskriterier: att man jobbade 
som sjuksköterska i Spanien. 
 
Semistrukturerad intervjumetod. 

Intervjuguide, tog ca 30–
60 minuter per intervju.  
 
Godkänt av Ethical 
Committee of the 
University of Allicante in 
Spain. 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Kategorier: 1: Erkänna våldet 
som problem. 2: Hälso-och 
sjukvårdssystemet. 3: 
Sjuksköterskan som 
nyckelperson. 4: Faktorer som 
involverar sjuksköterskans 
autonomi. 
 
Dels olika subkategorier, 
exempelvis: normalisering, 
attityd, biomedicinskt synsätt, 
teamarbete, empati. 
 
 

Tillförlitlighet: stärks då syftet 
besvaras. 
Verifierbarhet: sänks på 
intervjufrågorna inte redogörs 
tydligt. 
Pålitlighet: stärks då 5 personer 
deltagit i analysprocessen. Sänks 
dock då förförståelsen ej är 
redovisad. 
Överförbarhet: stärks då urvalet är 
bred. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Goldblatt, H. 
 
”Caring for abused 
women: Impact on 
nurse’s professional and 
personal life 
experiences” 
 
Israel, 2009 
 

Att beskriva 
professionella 
och personliga 
upplevelserna 
hos 
sjuksköterskor 
som vårdar 
kvinnor utsatta 
för våld. 

Ändamålsenligt urval. Män 
exkluderades för att undvika 
könsskillnader. Urval: 22 kvinnliga 
sjukskörskor, som rekryterades 
under seminarium.  
 
Fenomenologisk studie med 
inklusionskriterier: registrerad 
sjuksköterska arbetsför minst 1 år 
och erfarenhet av våldsutsatt kvinna 
senaste året.  
 
Djupgående intervjuer. 

Intervjuer genomfördes 
mellan februari och juni 
2005 och varade ca 1h 
vardera. Genomfördes 
på sjukhus eller på VC.  
 
Analys genom tematisk 
innehållsanalys. 
 
Etiskt godkänd via 
University of Haifa 
Ethics committee.  
 

Sjuksköterskor kände att de 
behövde hålla känslomässigt 
avstånd då tidsbrist och 
känslor ledde till att de inte 
kunde ha ett professionellt 
förhållningssätt. De kände 
frustration och ilska för att 
kvinnorna ej lämnar 
relationen, samtidigt som de 
har empati. Svårt att skilja på 
privatliv/arbetsliv. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 
svarar på syftet och citat finns. 
 
Verifierbarhet: stärks då analysen 
är välskriven, försvagas pga. ej 
redovisat intervjufrågor. 
 
Pålitlighet: stärks då 
förförståelsen lyfts. 
 
Överförbarhet: sänks då 
abstraktionsnivån är hög. 

Hughes, J.  
 
“Putting the pieces 
together: How public 
health nurses in rural 
and remote Canadian 
Communities respond to 
intimate partner 
violence.” 
 
Kanada, 2010.  
 

att undersöka 
och beskriva 
erfarenheterna 
av 
sjuksköterskor 
på 
landsbygden 
när de 
utvärderar och 
ingriper på 
uppdrag av 
kvinnor som 
upplever 
partnervåld 

Ändamålsenligt urval, med hjälp av 
Northern Health Authorrity i 
Britiska Columbia. Informerat 
samtycke. Deltagarna rekryterades 
genom att chefer satte upp 
information om studien, och 
intervjuades när de själva tog 
kontakt med forskarna. 
6 primärvårdssjuksköterskor 
inkluderades, vilka hade mellan 
2,5-35års erfarenhet.  
 
 
Kvalitativ pilotstudie med 
semistrukturerad intervjumetod. 

Semistrukturerad 
intervjumall användes. 
Intervjuerna tog mellan 
45–60 minuter och 
spelades in digitalt och 
transkriberades och 
anonymiserades.  
 
Godkänd etiskt av The 
University of Northern 
British Colombia. 
 
Kvalitativ analys. 

3 huvudkategorier: sättet som 
kvinnorna avslöjade deras 
utsatthet, hur sjuksköterskan 
besvarade och sedan 
utmaningarna av att hjälpa 
vidare. det fanns mer variation 
i vad de beskrev som sina egna 
svar, inklusive: 
tillhandahållande av 
information och remisser, 
bedömning av omedelbar risk, 
säkerhetsplanering och att 
erbjuda kort- och långtidsstöd. 
De tyckte också det var viktigt 
att rikta frågan mot eventuella 
barn, om dessa kommit till 
skada.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 
svarar på syftet och citast 
redovisas.  
Verifierbarhet: sänks då 
transkribering av intervjuerna ej 
redovisats samt då könsfördelning 
ej är tydlig, men stärks då 
analysen är beskriven. 
Pålitlighet: stärks då flera läst 
igenom och bidragit i analysen, 
men sänks då det inte är klargjort 
vem/vilka de andra som deltagit 
är samt då förförståelsen inte 
redovisats. 
Överförbarhet: stärks då de 
diskuterar svårigheter med att 
hitta urvalet. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Robinson, R. 
 
“Myths and stereotypes: 
How registered nurses 
screen for Intimate 
partner violence” 
 
USA, 2010. 

Att identifiera 
hur 
sjuksköterskor 
undersöker 
våld I nära 
relation på 
akutavdelning, 
med inriktning 
på screening 
och resurser. 

Bekvämlighetsurval. 
13 sjuksköterskor varav 8 var 
kvinnor. De rekryterades genom att 
forskarna pratade med 
akutsjuksköterskor och chefer. Alla 
deltagare fick reda på syfte med 
studien och skriva på 
samtyckesformulär. Inga 
inklusionskriterier redovisas. 
 
Strukturerad öppen intervju med 10 
primära intervjufrågor användes. 
 

Tidsspann för 
intervjuerna finns inte 
redovisat. 
 
Tematisk 
innehållsanalys i 7 steg 
enligt Colaizzis metod. 
 
Godkännande från Tesas 
Women’s University 

Resulterade i fyra 
huvudkategorier: Myter, 
Stereotyper & Rädslor. 
Uppträdande. Frustration. 
Säkerhetsfördelar. Endast 2 av 
sjuksköterskorna upplevde att 
de hade som rutin att fråga om 
våldsutsatthet. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 
svarar på syftet. Stärks då studien 
svarat på syftet. 
Verifierbarhet: stärks då 
intervjufrågor framgick. 
Försvagas dock då det finns 
brister i förklarande av hur 
studien gick till. 
Pålitlighet: försvagas då ingen 
förförståelse finns redovisad. 
Överförbarhet: stärks genom att 
teman har en låg abstraktionsnivå. 

Sprague, C., M. 
Hatcher, A., Woollett N. 
& Black, V. 
 
“How nurses in 
Johannesburg address 
intimate partner 
violence in female 
patients: understanding 
IVP responses” 
 
Sydafrika, 2017. 

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
bemöter 
partnervåld 
och varför de 
reagerar/inte 
reagerar 

Ändamålsenligt urval, 25 
sjuksköterskor från 5 olika 
hälsokliniker (health-facilities) 
inom mödravård, kvinnoklinik, 
abort, obstetrik och gynekologi. 
Alla var kvinnor, med minst 15års 
erfarenhet av arbetet och gav 
skriftligt samtycke. 
 
Semistrukturerad intervjumetod, 

Intervjuer mellan 
augusti 2013 och augusti 
2014. 21 av intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades, resten 
fördes anteckningar. 
Deltagarna fick 
kontrollera texterna 
innan ivägskickande. 
 
Godkänd av etiskt råd; 
University of the 
Witwatersrand Human 
Research Medical Ethics 
och University of 
Massachusetts Boston 

Kategorier: hur 
sjuksköterskorna besvarar, 
fråga, prata, kolla tecken osv. 
Varför sjuksköterskorna 
besvarar: då våldet kan ha stor 
påverkan på kvinnans hälsa. 
Direkt erfarenhet av våld: 
formar sjuksköterskan. 
Otillräckliga polisinsatser r.t. 
kvinnor utsatta för våld. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 
svarar på syftet och citat 
redovisas. 
Verifierbarhet: sänks då ingen 
transkription av intervjuerna finns 
att ta del av. 
Pålitlighet: sänks då förförståelsen 
ej redovisats, men stärks då 
deltagarna fått kontrollera 
resultatet och godkänt att de 
tolkats rätt. 
Överförbarhet: stärks då urval 
beskrivs. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

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 
violence” 
 
Sverige, 2015 
 

Att stärka 
förståelsen för 
distriktsjukskö
terskans 
upplevelser av 
att möta 
kvinnor utsatta 
för partnervåld 
 

Ändamålsenligt urval av deltagare, 
slumpmässigt urval av 20st 
vårdcentraler i stockholmsregionen, 
där cheferna kontaktades, som 
sedan i sin tur valde ut passande 
deltagare till studien.  
11 distriktsjuksköterskor 
inkluderades, varav alla var kvinnor 
och informerat samtycke 
genomfördes.  
 
Öppna djupgående intervjuer, varav 
alla deltagare intervjuades separat. 
 
 

Öppna frågor med 
intervjuguide på urvalets 
arbetsplats, tog mellan 
40–90 minuter per 
intervju. 
 
Analys genom kodning, 
likheter skillnader och 
transkribering; 
Kvalitativ Grounded 
Theory. 
 
Etiskt godkänd via 
Ethical Committee of 
Stockholm. 

Resultatet byggde på “The 
hesitation process” och vilka 
barriärer det kan finnas kring 
att våga fråga.  
 
Distriktsjuksköterskorna var 
rädda för deras egen 
känslomässiga reaktion. 
 

Tillförlitlighet: stärks då citat 
finns. 
Verifierbarhet: stärks då metoden 
är välskriven, men försvagas 
något då intervjufrågorna inte är 
så tydligt formulerade. 
Exempelvis kunde intervjuguiden 
bifogats. 
Pålitlighet: försvagas då 
förförståelsen inte redovisats. 
Överförbarheten: bedöms god då 
de själva diskuterar studiens 
överförbarhet och förslag på 
ytterligare studier. 

van der Wath, A. van 
Wyk N. & Jarse von 
Rensburg, E.  
 
“Emergency nurses 
experiences of caring for 
survivors of intimate 
partner violence.” 
 
Sydafrika, 2013 

Att studera 
akutsjuksköter
skors 
upplevelser av 
att möta och ta 
hand om 
kvinnor som 
överlevt 
partnervåld. 

Ändamålsenligt urval baserat på två 
akutavdelningar i Sydafrika. 
 
11 deltagare varav 2 män mellan 
åldrarna 25–50 år. De jobbade alla 
heltid på akutvårdsavdelningar på 
två olika sjukhus.  
 
Ostrukturerade intervjuer med 
öppna frågor där forskarna gjorde 
reflektiva kommentarer under 
insamlandet av material. 

Tidsintervall för 
intervjuerna 
framkommer inte. 
Intervjuerna 
transkriberades. 
Pilotintervju 
genomförts. 
 
Tematisk kvalitativ 
innehållsanalys baserat 
på deskriptiv 
fenomenologi. 
 
Godkänd av etisk 
kommitté.  

Resulterat i två kategorier: 
Emotionella konsekvenserna 
av att vittna den påverkan som 
våldet har, vilket innefattade 
många känslor, varav 
sorgsenhet, rädsla, sympati och 
ilska cirkulerade.  
 
Samt sista kategorin som 
fokuserade på Återkommande 
och störande minnen, vilket 
handlade mycket om skuld, 
vad de kunde gjort annorlunda 
och oro kring hur kvinnan mår 
nu.  

Tillförlitlighet: Stärks då studien 
svarar på syftet och av att mer än 
en akutvårdsavdelning deltagit. 
Verifierbarhet: Sänks då metoden 
inte är tillräckligt välformulerad, 
saknas transkribering och 
tydligare analys. 
Pålitlighet: Stärks då flera 
personer deltagit i analysen, sänks 
något då ingen förförståelse finns 
redovisat även om författarna 
diskuterar det.  
Överförbarhet: stärks då kontext 
och urval står beskrivet. 
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Resultat Kvalitet 
 

van Wyk, N. & van der 
Wath, A.  
 
“Two male nurses’ 
experiences of caring for 
female patients after 
intimate partner 
violence: A south 
African perspective.” 
 
Sydafrika, 2015 

Att beskriva 
och utforska 
manliga 
sjuksköterskor
s upplevelser 
av att möta 
personer som 
lidit av 
partnervåld.  

Ändamålsenligt urval.  
2st manliga sjuksköterskor, 25 år 
samt 32år, som rekryterats från 
specialistsjukhus i Sydafrika. 
Ändamålsenligt urval, då rika 
beskrivningar av fenomenet var 
centralt och de efterfrågat djupa 
diskussioner i stället för stor mängd 
deltagare. Informerat samtycke 
gavs av deltagarna och de hade 
flera års erfarenhet. 
 
Ostrukturerad djupgående 
intervjuer.  

Tidsintervall för 
intervjuerna 
framkommer inte.  
Etiskt godkänd av 
Research Ethics 
Committee of the 
Faculty of Health 
Sciences på 
Universitetet i Pretoria.  
 
Kvalitativ analysmetod 
baserat på deskriptiv 
fenomenologi. 
Intervjuerna 
transkriberades 
 

Inre konflikt l.t. mycket 
skamkänslor över männen och 
ilska. Distanserade sig och 
kände sig osäkra kring att vara 
man i mötet med de 
våldsutsatta kvinnorna, pga. 
rädsla för hur kvinnorna skulle 
se dem.  
De upplevde att de hade 2 
roller i samhället, en som man 
vilket i detta fall associeras till 
förövarna, och en roll som 
omhändertagande 
sjuksköterska. 
De menade att kvinnliga 
sjuksköterskor hade lättare att 
möta våldsutsatta kvinnor 
emotionellt.  

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 
besvarats och det blivit djupa 
intervjuer. 
Verifierbarhet: Sänks då metoden 
är ganska otydligt redovisat 
Pålitlighet: stärks då de 
informerar om att förförståelse 
skrivits ner innan studiens start, 
men sänks då de inte delgett den. 
Överförbarhet: Sänks något då det 
var få deltagare.  

Vieira, E. M. Ford, N. J. 
De Ferrante F. G. De 
Almeida, A.M., 
Daltoso D. &  
Dos Santos, A.  
 
“The response to gender 
violence 
among Brazilian health 
care professionals.”  
 
Brasilien, 2013 

Att identifiera 
upplevelserna 
och attityden 
från hälso-och-
sjukvårdsperso
nals förmåga 
att tillgodose 
behoven hos 
kvinnor som 
lider av 
partnervåld.  

Urvalsförfarande framkommer inte 
tydligt, men ändamålsenligt utifrån 
beskrivning av deltagare. 
Pilotstudie genomfördes.  
 
14 doktorer och 10 sjuksköterskor, 
av de 10 sjuksköterskorna var 9 
kvinnor. Sjuksköterskorna hade 
mellan 1-22års erfarenhet. 
 
Semistrukturerade intervjumetod. 

Djupgående intervjuer 
som spelades in och 
varade mellan 30-
55minuter, anteckningar 
togs på plats efter 
intervjuerna avslutats. 
Intervjuerna 
transkriberades. 
Etiskt granskad av 
universitet i Brasilien. 
Innehållsanalys 
genomfördes. 

*Visade på att 
sjuksköterskorna var medvetna 
om problemet kring 
partnervåld.  
 
Sjuksköterskorna hade 
blandade känslor kring ämnet, 
och ville ha ett mer tydligt 
arbete kring det, gärna 
multiprofessionellt.  

Tillförlitlighet: stärks då syftet 
besvarats, samt då citat finns vilka 
tydligt beskriver om det är 
sjuksköterska eller läkare som 
citatet tillhör.  
Verifierbarhet: sänks då metoden 
inte är välbeskriven och då de 
nämner att kodning gjorts men 
inte hur.  
Pålitlighet: sänks pga avsaknad av 
förförståelse. Överförbarhet: 
Stärks då kontext är beskriven.  
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Wyatt, T., McClelland, 
M., Spangoro, J. 
 
”Readiness of newly 
associated degree 
registered nurses to 
screen for domestic 
violence”. 
 
USA, 2019 

Att se hur 
nyexaminerad
e 
sjuksköterskor 
screenar efter 
partnervåld, 
vilka patienter 
som screenas 
och hur 
grundutbildnin
gen påverkat. 

Ändamålsenligt urval. 16 
sjuksköterskor inkluderades, alla 
kvinnor. Rekrytering gjordes via 
webbplatser, där sjuksköterskor 
ofta var inne och läste (exempelvis 
Facebook-grupper). Där fanns det 
information om hur de kunde höra 
av sig om de ville delta i studien.  
Inklusionskriterier: Kan prata 
engelska, bosatta i USA och blivit 
legitimerad mellan januari 2015 
och mars 2016. Verbalt samtyckte 
fanns.  
Individuella intervjuer via telefon.  

Telefonintervjuer som 
spelades in och sedan 
transkriberades.  
Tematisk 
innehållsanalys. 
 
Etiskt godkänd av The 
Medical University of 
South Carolina’s 
Institutional Review 
Board. 

Resulterade i 6 kategorier: 
Beredskap (I syfte brist på 
utbildning), Obehag 
(obekvämt att ställa frågor), 
Tabu (våld upplevs som 
förbjudet ämne), Besvikelse 
(r.t. till tidsbrist, personalbrist, 
dåliga arbetsförhållanden), 
Självsäkerhet och utveckla 
instinkter (en strävan efter 
kunskap. 

Tillförlitlighet: stärks då syftet 
besvarats 
Verifierbarhet: stärks då de 
beskriver metod samt vikten av 
studien.  
Pålitlighet: försvagas då ingen 
förförståelse finns redovisad. 
Överförbarhet: försvagas då 
kontext inte finns beskriven. 

 


