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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem och en kränkning av de 

mänskliga rättigheterna som leder till att offrets välbefinnande hotas. Detta kan drabba 

både kvinnor och män, trots detta är det oftast kvinnor som utsätts för systematiskt våld 

där män är förövare. Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt men kan också 

utföras genom social eller ekonomisk utsatthet. Sjuksköterskans roll i 

omvårdnadsarbetet med våldsutsatta kvinnor är att skapa en omgivning där hennes hälsa 

främjas. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. Metod: En beskrivande litteraturstudie som 

innefattade 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar som sökts fram genom databaserna 

Cinahl och Medline via Pubmed. Resultat: Sjuksköterskorna beskrev negativ och 

positiv påverkan som uppkom i mötet. De beskrev även vilka svårigheter och 

möjligheter som fanns för att hjälpa kvinnan återskapa ett hälsosamt liv. Sjuksköterskor 

hade delade uppfattningar om vilket ansvar de hade i omvårdnadsarbetet samt att det 

fanns en kunskapsbrist gällande dessa situationer. Slutsats: Sjuksköterskor har beskrivit 

känslor, möjligheter och svårigheter som uppstått i mötet. Sjuksköterskor beskrev 

osäkerhet angående hur de ska hantera de känslor som uppstår, vilket ansvar de har i 

omvårdnadsarbetet samt hur de ska gå vidare för att ge kvinnan god omvårdnad. 

Sjuksköterskor påvisade ett behov av stöd för att kunna hantera dessa möten 

professionellt utan påverkan på privatlivet. Tydligare riktlinjer och utökad undervisning 

under grundutbildningen ger sjuksköterskor ökad förståelse för dessa situationer vilket 

kan leda till att vården för våldsutsatta kvinnor förbättras. 
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Abstract  
 

 

Background: Intimate partner violence is described as a public health problem and a 

violation against the human rights which threatens the health of the victim. This can 

affect both women and men, despite this it is often women who suffers from systematic 

violence caused by men. The violence could be performed by physical, psychological or 

sexual but it can also be social or economical exposure. The nurses role in caring for 

these victims is to create a environment where her health is promoted. Aim: To describe 

nurses experiences of caring for women who suffers from intimate partner 

violence.  Method: A descriptive literature review with 11 scientific articles with a 

qualitative approach that were found at the databases Cinahl and Pubmed. Result: The 

nurses described negative and positive experiences from encountering women who 

suffers from intimate partner violence. They also described difficulties and possibilities 

to help the women recreate a wholesome life. Nurses had shared views about their role 

in caring for abused women. Furthermore, they described that there was a lack of 

knowledge regarding these situations. They felt that they had not been adequately 

trained in how to handle these cases. Conclusion: Nurses have described the feelings, 

opportunities and difficulties that arose in the encounter with women who are exposed 

to intimate partner violence. Nurses described that there is a lack of knowledge and 

uncertainty about how to handle the feelings that arise in the meeting, what 

responsibilities nurses have in their work and how they should proceed to give the 

woman good care. Nurses need support to handle these meetings professionally and 

without affecting their private life. Clearer guidelines and extended education give 

nurses an increased understanding of these situations, which can lead to improved care 

for women exposed to intimate partner violence.  
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1. Introduktion 
World Health Organization (WHO) (2013) presenterade en rapport om kvinnors 

utsatthet för våld i nära relationer sett ur ett globalt perspektiv. Där framkom att en 

tredjedel av alla kvinnor i världen någon gång under sin livstid upplevt våld orsakat av 

sin partner. I den nationella trygghetsundersökningen framkom att 16 000 anmälningar 

om brott i nära relationer gjordes i Sverige år 2018. Det framkom även att arton procent 

av de som utsatts för våld år 2016 hade en nära relation till gärningsmannen 

(Brottsförebyggande rådet 2019). Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) (2014) 

presenterade en undersökning angående utsattheten för våld i nära relationer bland både 

kvinnor och män, där det framkom att kvinnor utsattes för par relaterat våld i avsevärt 

högre grad än män. Våld i nära relationer kan drabba båda könen, trots detta är det 

kvinnor som oftast utsatts för allvarligt och systematiskt våld där män är förövare 

(Socialstyrelsen 2018). WHO (2013) redogör för att det är större sannolikhet att män 

brukar våld mot sin partner än att kvinnor gör det. Detta särskilt om männen har låg 

utbildning, blivit misshandlade som barn, upplevt att deras mödrar blivit misshandlade 

av sina fäder, missbrukar alkohol eller känner ett kvinnoförakt. I en rapport från 

Brottsförebyggande rådet (2009) bedömdes dock mörkertalet gällande utsatthet för våld 

i nära relationer vara stort eftersom anmälningsbenägenheten var låg, endast en 

fjärdedel av det våld som orsakats av en partner uppskattades polisanmälas. Den låga 

anmälningsbenägenheten kunde bero på att kvinnorna inte ville dra skam över familjen 

eller att de hade en bristande tillit till den offentliga sektorn (McCleary-Sills, Nomy, 

Nyoni, Rweyemamu, Salvatory & Steven 2016). 

  

1.1 Våld i nära relation 

 

En nära relation innebär att man har ett intimt förhållande med en pojkvän, flickvän, 

man eller hustru oavsett om man bor tillsammans eller inte (Brottsförebyggande rådet 

2019). Socialstyrelsen (2018) beskriver att våld i nära relationer kan utföras genom 

fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp. Det kan även innebära social eller ekonomisk 

utsatthet. Fysiskt våld kan vara att den utsatte blir slagen eller sparkad, sexuellt våld 

innebär att den offret blir tvingad till en eller flera sexuella handlingar, psykiskt våld 

kan innebära förekomst av direkta eller indirekta hot. Social utsatthet innebär att den 

utsatte blir isolerad genom frihetskräkningar. Ekonomisk utsatthet kan vara att den 
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utsattes tillhörigheter slås sönder. Socialstyrelsen (2016) beskriver att våld i nära 

relationer är ett folkhälsoproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna. 

Vidare beskriver NCK (2017) att män som brukar våld mot kvinnor är ett allvarligt 

världsomfattande samhällsproblem som leder till att kvinnans hälsa och välbefinnande 

hotas.  

 

1.2 Att möta 

Mötet mellan sjuksköterskor och patienter definieras som ett tillfälle att kommunicera 

ansikte mot ansikte. Samtalet mellan parterna utvecklas genom att det skapas ett 

samspel som bygger på att när ena parten talar så lyssnar den andre, samt att båda 

partnerna visar hänsyn till situationen som uppstått. Vid möte mellan sjuksköterskor och 

patienter har sjuksköterskor ett ansvar att kommunicera på ett tillräckligt sätt, där båda 

parter i mötet behöver påvisa uppmärksamhet. Det verktyg som används i mötet för att 

påvisa uppmärksamheten är den mänskliga kroppen via kroppsspråket. Sjuksköterskor 

har ett ansvar att utföra uppgifter och uppdrag som bland annat ofta innebär att samtala. 

I dessa möten benämns samtalet som institutionella samtal. Det innebär att en deltagare 

i samtalet bedriver det som en del av sin profession (Baggens & Sandén 2019).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll  
 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2017) ska sjuksköterskan i vårdarbetet 

främja en omgivning för patienten där värderingar, mänskliga rättigheter, 

trosuppfattningar och familjen respekteras. Sjuksköterskan har tillsammans med 

samhället ansvaret att tillämpa insatser som stöttar sårbara befolkningsgrupper och även 

allmänhetens sociala behov och hälsa. Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) kvinnans upplevelse av ohälsa kan bero på smärta, sjukdom, lidande eller skada. 

Det kan också bero på bristande sociala relationer eller arbetslöshet. Därför ska 

omvårdnaden ska utföras på personnivå där människan ses ur ett enhetsperspektiv. 

Detta innebär att människan är en enhet av själ, kropp och ande. Omvårdnaden ska syfta 

till att personen som vårdas blir självständig. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) ska sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad omvårdnad i arbetet med patienten. 

Sjuksköterskan ska använda de främsta belägg baserad på beprövad erfarenhet och 

vetenskap för tillämpad omvårdnadsinsats. Willman (2013) menar att sjuksköterskan 

ska arbeta hälsofrämjande genom att identifiera och bedöma omvårdnadsbehov för att 
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på så sätt förhindra ohälsa. Sjuksköterskan ska också ha en ärlig närvaro vid mötet med 

patienter, vara en vägledare, stötta patientens vilja att hitta mening samt ha förmågan att 

förmedla hopp, detta genom att motivera och stötta individen till att orka förändra sina 

livssituationer.  

 

1.4 Hälso- och sjukvårdens ansvar  

 

NCK (2017) beskriver att när kvinnor som utsatts för våld i nära relationer söker vård, 

har hälso- och sjukvården en stor betydelse för att få våldet mot kvinnan att upptäckas 

och att behandling påbörjas. Sjukvårdens upptäckt av våld i nära relationer möjliggör att 

kvinnors lidande kan minska. Detta genom att hon tillgodoses med det stöd som krävs 

för att hon ska orka förändra sin livssituation. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

beskriver att sjukvården ska vara öppen och lättillgänglig för patienten samt att vården 

ska bygga på respekt där goda relationer mellan sjukvårdspersonal och patienter 

främjas. Patientlagen (2014:821) beskriver att patienter ska få information om vilken 

vård som kan erbjudas. Sjukvårdspersonal ska också vara försäkrade om att patienten 

har förstått den givna informationen och därefter ta fortsatta beslut där patienten är fullt 

delaktig. Det beskrivs också att patientens behov av trygghet och säkerhet ska 

tillgodoses under hela vårdprocessen.  

 

1.5 Kvinnors upplevelser av våld i nära relationer 

 

Tidigare forskning har visat att kvinnor uppgav olika anledningar till varför de inte 

lämnade en våldsam relation. De kände sig inte tillräckligt emotionellt starka eftersom 

de kände sig hotade av partnern, de upplevde att de inte hade möjlighet att lämna 

förhållandet på grund av ekonomiska skäl samt att de inte upplevde sig ha någonstans 

att ta vägen. Kvinnor beskrev även att de inte kände sig kapabla att ta beslutet att lämna 

förhållandet då deras identitet och autonomi hade tagits ifrån dem, de upplevde därför 

att de var oförmögna till att fatta egna beslut (Beaulaurier, Seff & Newman 2008).  

 

Kvinnor beskrev hur de konstruerade en falsk fasad för sin omgivning där bilden av 

förhållandet mellan henne och mannen var funktionellt. Våldet bidrog sedan till att 

kvinnors självkänsla försvagades samt att de anklagade sig själva för den situation de 

befann sig i (Francis, Loxton & James 2016). De menade att om de hade betett sig på ett 
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annat sätt eller haft en annan sorts personlighet hade våldet upphört (Thomas & Scott-

Tilley 2017). Kvinnor upplevde känslan av hopplöshet då de upplevde att det inte fanns 

något som kunde förändra situationen (Beaulaurier, Seff & Newman 2008). De beskrev 

att de inte hade full kontroll över sitt eget liv då de levde i en underordnad situation 

(Ogunsiji, Wilkes, Jackson & Peters 2012). Kvinnor använde försvarsmekanismer för 

att hantera våldet genom att koppla bort sitt medvetande. Detta gjorde dem som ett sätt 

att skydda sig själva under tiden som våldet pågick (Snyder 2018). De beskrev att de 

uppfattade sina kroppar som ett objekt utan själ och inte som en levande individ 

(Baloushah, Mohammadi, Taghizadeh, Taha & Farnam 2019). 

 

1.6 Konsekvenser av våld i nära relationer  

 

Kvinnor beskrev att ångest, irritabilitet, humörsvängningar, nedstämdhet, paranoia, 

sömnsvårigheter och panikattacker var psykiska konsekvenser de upplevde vara ett 

direkt resultat av våldet (Domenech del Rio & Sirvent Garcia del Valle 2017; Cerulli, 

Poleshuck, Raimondi, Veale & Chin 2012). Vidare beskrev dem att dessa konsekvenser 

hade negativa effekter på deras hälsa, välmående och vardagsliv. Det kunde leda till att 

de isolerade sig eller fick lågt självförtroende, vilket i sin tur kunde orsaka psykiska 

sjukdomar som till exempel depression. Våld i nära relationer kan även leda till andra 

allvarliga konsekvenser, särskilt om kvinnan utsatts under en längre period. En del 

kvinnor beskrev att de hade försökt avsluta sitt eget eller sina barns liv eftersom de 

upplevde att det var den enda utvägen ur den våldsamma relationen. Andra beskrev 

dock att barnen ofta var den enda anledningen till att de orkade fortsätta leva (Shoqirat, 

Almajali & Alsaraireh 2019). 

 

Våld i nära relationer kunde även leda till fysiska konsekvenser som främst inkluderade 

smärta. Kvinnor har beskrivit att de led av kronisk muskelvärk och trötthet på grund av 

det de utsatts för. Andra fysiska problem som de upplevde sig ha var huvudvärk, vikt- 

samt andningsproblematik. De psykologiska och fysiska konsekvenserna påverkade 

kvinnornas kroppar destruktivt, vilket resulterade i att de hade svårt att ta sig igenom det 

vardagliga livet. Detta kunde leda till känslor av frustration, besvikelse samt en 

bristande ekonomisk situation (Cerulli et. al 2012). Kvinnor beskrev att konsekvenserna 

som uppkom till följd av våld i nära relationer kunde kvarstå trots att våldet upphört 
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eller att relationen avslutats (Domenech del Rio & Sirvent Garcia del Valle 2017; 

Cerulli, Poleshuck, Raimondi, Veale & Chin 2012). 

 

1.7 Kvinnors förväntningar av sjukvården 

 

Kvinnor som utsatts för våld i nära relationer förväntade sig att sjuksköterskor ställde 

frågor. De önskade också att den som frågade visade förståelse för att detta var en svår 

sak att tala om. För att de skulle känna sig bekväma att tala om våldet hade kvinnorna 

förväntningar om att sjuksköterskan skulle skapa en trygg miljö genom ett empatiskt 

och bekräftande bemötande (Snyder 2016). Kvinnorna kunde till exempel uppleva 

trygghet när sjuksköterskor gav förslag på organisationer de kunde vända sig till, även 

om de fortfarande bodde med sin våldsamma partner (Bacchus, Bullock, Sharps, 

Burnett, Schminkey, Buller & Campbell 2016). De beskrev även att de föredrog att tala 

om sin situation med en sjuksköterska istället för en läkare, då de upplevde att de hade 

lättare att öppna upp sig för dem eftersom de hade en mer personlig relation till 

varandra. De upplevde också att sjuksköterskan hade mer tid med dem och var i en 

bättre position för att kunna förse dem med rätt sorts stöd (Damra, Abujilban, Rock, 

Tawalbeh, Ghbari & Ghaith 2015; Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan 2013).  

 

1.8 Teoretisk referensram 

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson grundade den caritativa teorin om att lindra 

lidande. Teorin baseras på fem konsensusbegrepp hälsa, människa, vårdande, lidande 

och vårdkulturen (Wiklund & Lindwall 2012).  

 

Hälsa är att vara en helhet och det är genom helheten som människan avgör om 

erfarenheten är hälsa. Vidare beskrivs att upplevelse av hälsa är ett dynamiskt tillstånd, 

där människan uppfattar sig som hel i själ, ande och kropp (Eriksson 2018). Människan 

består av en enhet av själ, ande och kropp. Dessa utgör olika dimensioner vilka 

tillsammans bildar en helhet (Eriksson 2018). Människan är helig, värdig och ska 

accepteras för sin existens med ömhet. Människan strävar efter att skapa gemenskap och 

vill ansluta till andra människor för att få möjligheten att ge och ta emot kärlek, få hopp 

och tro samt förstå att dennes existens har en mening (Lindström, Lindholm Nyström & 

Zetterlund 2018). Den själsliga dimensionen handlar om att individen har en balans i det 
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inre, i relation till andra människor och i livet. Den tredje dimensionen är den andliga 

som innebär att individen kan finna djupa värden som ger en mening och utveckling i 

livet. Dimensionen kropp innebär upplevelsen av att känna sig frisk. Upplevelse av 

obalans mellan själ, ande och kropp hos individen kan yttras till följd av hälsoproblem 

(Wiklund & Lindwall 2012). Vårdandets element är hopp, tro och kärlek. Elementen 

speglar det förhållningssätt som sjuksköterskan bör ha i relation till patienten (Eriksson 

2018). Vårdandet har betydelse för att lindra lidandet och stötta människor till att växa 

och utvecklas till den de vill vara. Sjuksköterskans uppgift inom vårdandet är att 

tillsammans med individen dela lidandet, stötta och däribland bära när egna kraften 

sviker. Vårdkulturer enligt Erikssons teori används för att beskriva miljö, detta byggs 

upp av element som ritualer, traditioner och grundläggande värden. En vårdande kultur 

innebär en bestående inbjudan till att lindra lidandet. Individen påverkas i den miljö där 

den befinner sig i och det medför att vårdkulturen har en viktig del i upplevelsen av 

hälsa (Wiklund & Lindwall 2012).  

 

1.9 Problemformulering 

 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem som strider mot de mänskliga 

rättigheterna. En tredjedel av alla kvinnor i världen uppskattas ha utsatts för våld orsakat 

av sin partner under sin livstid. 2018 gjordes 16 000 anmälningar i Sverige gällande 

våld i nära relationer, men mörkertalet bedöms vara stort delvis på grund av en 

bristande tillit till den offentliga sektorn. Studier har visat att kvinnor i högre grad än 

män utsätts för systematisk kränkning som kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, socialt 

eller ekonomiskt våld som leder till att kvinnors hälsa försämras. Kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer beskrev känslan av hopplöshet då de inte kände att något kunde 

förändra deras situation. De beskrev även att de föredrog att tala om sin situation med 

en sjuksköterska istället för en läkare då de hade en mer personlig relation till varandra. 

I mötet med våldsutsatta kvinnor har sjuksköterskan som uppgift att identifiera och 

bedöma omvårdnadsbehov för att kunna förhindra ohälsa. Sjuksköterskan ska vara en 

vägledare och ha förmågan att förmedla hopp. Enligt författarna till föreliggande studie 

finns det relativt många kvalitativa forskningsstudier genomförda men få 

litteraturstudier som berör denna studies syfte. Målet med föreliggande litteraturstudie 

var således att uppmuntra till vidare utveckling gällande omvårdnaden för kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer, genom att uppdatera och förnya rådande fakta. 
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Föreliggande studie kan även leda till att sjuksköterskor får en ökad förståelse för detta 

samhällsproblem och därmed kan vården för kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer förbättras.  

 

1.10 Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer. 

 

1.11 Frågeställning 

 

Hur beskrev sjuksköterskor sina erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i 

nära relationer?  

 
2. Metod 
 

2.1 Design 

 

Studiens design var en beskrivande litteraturstudie, i enlighet med Polit och Beck 

(2017).  

 

2.2 Sökstrategi 

 

Artiklarna söktes fram i databaserna Cinahl och Medline via PubMed eftersom detta är 

användbara databaser för omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2017). Genom att studera 

syftet till föreliggande litteraturstudie formulerades relevanta sökord och dessa 

översattes sedan till engelska via Svensk-MeSH. För att göra sökningen i Cinahl 

användes Cinahl headings och sökorden som togs fram var Nurse-patient relations, 

nursing role, intimate partner violence, battered women samt nurse experience som 

lades till som fritext. Sökningen i Medline via Pubmed gjordes med hjälp av Medical 

subject headings (MeSH). De MeSh termer som identifierades var intimate partner 

violence, battered women samt nurse-patient relations. Att använda MeSH eller Cinahl 

Headings är ett sätt att hämta information om olika termer som belyser samma ämne 
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samt för att på så sätt specificera databassökningen (Polit och Beck 2017). För att göra 

sökningarna mer specificerade kombinerades sökorden med de booleanska söktermerna 

AND och OR. AND används för att göra sökningen mer begränsad genom att endast ge 

träffar som inkluderar alla sökord som är kombinerade med denna term. OR används för 

att utöka sökningen, genom att kombinera sökorden med denna term hittas artiklar som 

innehåller något av sökorden. Därefter begränsades sökningen i Cinahl till artiklar som 

var peer reviewed, länkade i fulltext, publicerade på engelska de senaste tio åren. 

Sökningen i Medline via Pubmed begränsades till artiklar publicerade på engelska de 

senaste tio åren, enligt Polit och Beck (2017) eftersträvas 15 år som begränsning vid 

sökning av artikel. För att undvika artiklar som författarna till föreliggande studie inte 

hade åtkomst till lades begränsningen Tillgänglighet för Högskolan i Gävle även till. 

Begränsningarna användes för att identifiera aktuella och relevanta fakta på ett språk 

som författarna behärskade. Denna sökstrategi redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Sökstrategi. 

Databas  Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Möjliga 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Cinahl 10 år 

Engelska 

Peer reviewed [28-

08-2019] 

(MH "Nurse-Patient Relations") OR 

(MH "Nursing Role") OR (nurse 

experience) (fritext) AND (MH 

"Intimate Partner Violence") OR (MH 

"Battered Women") 

155 28 7 

Medline 

via 

PubMed 

10 år 

Engelska 

Tillgänglig för 

högskolan i Gävle 

[31-08-2019] 

"Intimate Partner Violence"[Mesh] OR 

"Battered Women"[Mesh] AND "Nurse-

Patient Relations"[Mesh] 

26 2 2 

Frisök 
 

Manuell sökning 2 2 2 

    Totalt  183 32 11 

 

 

2.3 Urvalskriterier 
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De artiklar som valdes ut skulle besvara föreliggande studies syfte och frågeställning. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara av kvalitativ ansats eftersom denna data 

är av berättande karaktär och insamlas med hjälp av kommunikation med studiens 

deltagare (Polit & Beck 2017). Artikeln ska vara beskriven ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, följa IMRaD-struktur som innebär att artikel är uppbyggd 

enligt introduktion, metod, resultat och diskussion (Polit & Beck 2017). Abstract ska ha 

en tydlig beskrivning av artikelns metod och resultat. Exklusionskriterier var artiklar 

med kvantitativ ansats, litteraturstudier samt artiklar som ej syftade till att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter.  

 

2.4 Urvalsprocessen och utfall av möjliga artiklar 

 

Sökningarna i Cinahl och Medline via Pubmed resulterade i totalt 181 artiklar. 

Ytterligare två möjliga artiklar identifierades genom en manuell sökning. Efter 

borttagande av en dubblett kvarstod 182 artiklar. Samtliga 182 titlar och abstract lästes 

igenom i det preliminära urvalet för att urskilja antalet potentiella artiklar. Polit och 

Beck (2017) menar att artikelns relevans går att utläsa till viss del genom att läsa 

artikelns abstract. I de fall abstract saknades granskades artikeln i fulltext. Efter att 

samtliga abstract hade lästs exkluderades 58 artiklar på grund av att de inte tog upp 

sjuksköterskans erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, 

27 exkluderades för att de tog upp den utsatta kvinnans erfarenheter, 14 valdes bort 

eftersom de tog upp barns eller mäns perspektiv på våld i hemmet. 11 kvantitativa och 

sex litteraturstudier exkluderades, tre valdes bort eftersom deltagande sjuksköterskor var 

specialistutbildade eller av annan profession. 19 artiklar valdes bort eftersom de inte 

följde en IMRaD-struktur, fem exkluderades eftersom de inte gick att öppna i fulltext. 

Två artiklar exkluderades för att de inte beskrev våld som sker i hemmet samt valdes 

fem artiklar bort eftersom artikeln handlade om att följa upp ett program eller verktygs 

validitet. Totalt exkluderades 150 artiklar.  

 

De kvarstående 32 artiklarna inkluderades för vidare granskning. Dessa lästes igenom i 

sin helhet och tillämpligheten i förhållande till föreliggande studies syfte bedömdes med 

hjälp av en relevansbedömningsmall, se tabell 2 (bilaga 1). Därefter bedömdes 

artiklarnas kvalité med hjälp av en kvalitétsbedömningsmall, se tabell 3 (bilaga 2). 

Detta resulterade i att ytterligare 21 artiklar exkluderades. 14 av dessa artiklar 
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exkluderades då de inte i tillräckligt hög grad svarade på föreliggande studies syfte, tre 

kvantitativa artiklar exkluderades. Fyra exkluderades då sjuksköterskorna i 

undersökningsgruppen var specialistutbildade. De kvarstående 11 artiklarna 

inkluderades i föreliggande studie. Urvalsprocessen presenteras i flödesschemat, se 

figur 1. 

 

Figur 1. Flödesschema.  

 

2.5 Dataanalys 

 

Artiklarna analyserades med stöd av Aveyards dataanalys (2014). Valda artiklar skrevs 

ut för att sedan läsas igenom i sin helhet, enskilt av författarna. Under den enskilda 

genomläsningen färgkodades artiklarnas resultatdel med hjälp av överstrykningspennor 

i olika färger för att få en tydlig bild av artiklarnas likheter och olikheter, detta gjordes 

för att hitta en ny innebörd med den insamlade datan istället för att enbart sammanfatta 

den (Aveyard 2014). Därefter diskuterades, jämfördes och sammanställdes artiklarna 

gemensamt av båda författarna för att se om innehållet tolkats på ett likvärdigt sätt, detta 
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för att stärka objektiviteten i föreliggande studie. Polit och Beck (2017) beskriver att 

dataanalys av kvalitativa studier kan genomföras av en metod som innebär att 

författarna identifierar kategorier och subkategorier som är återkommande i studier. 

Därför formulerades kategorier och subkategorier med syftet att återspegla den fakta 

som var återkommande i artiklarna. Dessa kategorier strukturerades i en logisk ordning 

för att avspegla föreliggande studies syfte i enlighet med Aveyard (2014). 

 

2.6 Etiska överväganden 

 

För att föreliggande litteraturstudie ska innehålla ett etiskt medvetet förhållningssätt har 

författarna vidtagit ett objektivt synsätt vid granskning av insamlade data genom att inte 

exkludera artiklar som motstrider varandra, detta för att undvika Bias som enligt Polit 

och Beck (2017) innebär förvrängning av insamlade data. Oredlighet inom vetenskaplig 

forskning innebär fabricering, plagiat och falsifiering (Polit & Beck 2017). Författarna 

eftersträvade att undvika oredlighet under hela arbetsprocessen för att upprätthålla de 

etiska krav som krävs av en studie.  

 

3. Resultat 

 

Resultatet till föreliggande litteraturstudie baserades på 11 kvalitativa vetenskapliga 

artiklar vars innehåll svarar på syftet att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Valda artiklar redovisas i tabell 4 

(bilaga 3). Valda artiklars innehåll redovisas i tabell 5 (bilaga 4). Kategorierna är 

beskrivningar av den känslomässig påverkan i mötet, beskrivningar av att skapa goda  

relationer, beskrivningar av sjuksköterskors ansvar i omvårdnadsarbetet och 

beskrivningar av bristande kunskap inom ämnet och subkategorier beskrivningar av den 

negativ känslopåverkan i mötet, beskrivningar av den positiv känslopåverkan i mötet, 

beskrivningar av svårigheter i att skapa goda relationer och beskrivningar av 

möjligheter till att skapa goda relationer framställdes under två av kategorierna, se 

figur 2. 
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Figur 2. Syfte, kategorier och subkategorier. 

 

 

3.1 Beskrivningar av den känslomässiga påverkan i mötet  

 

3.1.1 Beskrivningar av den negativa känslopåverkan i mötet 

 

Sjuksköterskor beskrev att mötet med våldsutsatta kvinnor medförde en känslomässig 

påverkan både i yrkesrollen och i privatlivet. De upplevde frustration eftersom de kände 

att de var inkapabla till att lindra kvinnors lidande samt då de ansåg att Socialtjänsten 

inte kunde tillfredsställa kvinnornas behov av hjälp i akuta situationer (Häggblom & 

Möller 2015; Goldblatt 2009). Känslan av frustration uppstod även hos sjuksköterskor 

när kvinnor kände sig för rädda för att acceptera vården som erbjöds eller när kvinnor 

gick tillbaka till sina våldsamma män (Yamada & Kato 2015; Robinson 2011). Vidare 



 

 13 

beskrev de att i mötet med våldsutsatta kvinnor utlöstes en psykologisk stress och 

ångest eftersom de kände sig oroliga för kvinnans skull (Häggblom & Möller 2015). 

Sjuksköterskor beskrev att de hade svårigheter med att glömma de hemska saker som 

kvinnorna berättade för dem, vilket också upplevdes vara en negativ påverkan som 

uppkom som följd av mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. 

 

Sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att distansera sig själva från floden av 

känslor som uppstod i mötet (Goldblatt 2009; Inoue & Armitage 2014), detta beskrevs 

vara ett sätt att skydda dem själva från att bli sårbara på ett personligt plan (Inoue & 

Armitage 2014). När de sedan kom hem från jobbet tog de undertryckta känslorna över. 

Detta resulterade i att de började att ifrågasätta sig själva och sina ställningstaganden, de 

undrade om de verkligen gjort allt de kunde för att kvinnan skulle uppleva att 

sjuksköterskorna gett dem god omvårdnad (Goldblatt 2009). Sjuksköterskor kände en 

fortsatt oro över kvinnan när de inte kunde följa henne och säkerställa hennes 

välbefinnande (Yamada & Kato 2015; van Wyk & van der Wath 2015; Glodblatt 2009; 

Robinson 2011). Vidare beskrev de att deras privatliv påverkades vilket kunde innebära 

att de grät när de kom hem, de hade svårt att lita på män eller att de inte orkade ge full 

uppmärksamhet till deras barn på grund av att de kände sig nedstämda (van der Wath, 

van Wyk & van Rensburg 2013).  

 

3.1.2 Beskrivningar av den positiva känslopåverkan i mötet 

 

Sjuksköterskor beskrev även att positiva känslor kunde uppkomma när de behandlade 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Bara av att de gav kvinnan nummer till 

andra enheter där hon kunde få hjälp upplevde de en positiv påverkan då de menade att 

även om det inte hjälpte alla kvinnor ur situationen, så hjälpte det några. Sjuksköterskor 

beskrev även att en känsla av lättnad kunde uppkomma i mötet med dessa kvinnor. När 

kvinnorna fått god omvårdnad och började visa tecken på förbättring kände 

sjuksköterskorna att de hade lättare att hantera de situationer då kvinnan var i ett dåligt 

skick (Robinson 2011; van der Wath, van Wyk & van Rensburg 2013).  

 

“...it makes a lot of difference... I can see that at least what I have done it did make a 

change… makes me more happy and relieved. Then my stress level is gone… it erased 
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that sadness that was on me…” (van der Wath, van Wyk & van Rensburg. 2013 

s.2246). 

 

3.2 Beskrivningar av att skapa goda relationer  

 

3.2.1 Beskrivningar av svårigheter med att skapa goda relationer 

 

Våld i nära relationer beskrevs vara ett komplext och tidskrävande problem. För att få 

kvinnan att öppna upp sig om våldet menade sjuksköterskorna att de först behövde 

skapa en pålitlig relation till varandra, vilket även det beskrevs vara en tidskrävande 

process (Häggblom & Möller 2015; Sprague, Hatcher, Woollett & Black 2017). En del 

sjuksköterskor upplevde sig inte ha tillräckligt med tid för att ta sig an denna process 

eftersom de upplevde sig ha en väldigt stressig arbetsmiljö. Därför hann de inte skapa 

en trygg och pålitlig relation till kvinnan innan hon skickades vidare till andra 

avdelningar eller blev utskriven (Yamada & Kato 2015; van Wyk & van der Wath 

2015; Glodblatt 2009; Robinson 2011). Sjuksköterskor betonar därför att vikten av ett 

gott samarbete mellan sjukhusets olika enheter för att kunna se till att kvinnan fick den 

vård och den hjälp hon behövde (Yamada & Kato 2015).  

 

Sjuksköterskor menade att en privat miljö var nödvändig för att få kvinnan att våga 

öppna upp sig om våldet. De ansåg dock att detta var en svårighet i mötet då det råder 

brist på enskilda platser där mötet med våldsutsatta kvinnor kunde ske, relaterat till 

bland annat överbeläggningar (van Wyk & van der Wath 2015; Jack, Ford-Gilboe, 

Davidov & McMillan 2016). Sjuksköterskor beskrev att det var nödvändigt att de inte 

visade sig för känslosamma i mötet med kvinnorna. Detta var dock något som beskrevs 

vara en svårighet i mötet då sjuksköterskor menade att de hade svårigheter med att 

hantera och distansera sig från de känslor som uppstod i mötet med kvinnor som utsatts 

för våld i nära relationer. Sjuksköterskor upplevde att gränsen mellan sjuksköterskans 

och patientens relation blev otydlig. Sjuksköterskor ansåg att det var nödvändigt att de 

inte visade sig för känslosamma inför kvinnan. Detta för att undvika att omvårdnaden 

försämras samt för att kvinnorna inte skulle uppfatta sjuksköterskan som oprofessionell 

(Goldblatt 2009).  
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3.2.2 Beskrivningar av möjligheter med att skapa goda relationer 

 

De möjligheter sjuksköterskor beskrev i mötet kunde vara att visa empati där de satte 

sig in i patienternas livssituation och kunde därmed känna lidandet som kvinnor 

upplevde. Detta möjliggjorde att sjuksköterskor kunde stötta kvinnor för att uppnå 

läkning (van Wyk & Van der Wath 2015). Sjuksköterskor beskrev att de valde att 

fokusera på kvinnors överlevnadsinstinkt och styrka. De beskrev vikten av att bekräfta, 

beundra och visa förståelse mot utsatta kvinnor. Vidare beskrev sjuksköterskor att mötet 

med våldsutsatta kvinnor skulle hållas i en lugn och privat miljö för att hon skulle känna 

sig trygg (Häggblom & Möller 2015).  

 

Sjuksköterskor menade att en del av de utsatta kvinnorna avvaktade med att bekräfta 

våldet i hemmet tills kvinnan hade träffat sjuksköterskan upprepade gånger, därför 

påpekade sjuksköterskor vikten att vid mötet med kvinnan är varje minut viktig för 

kommande behandlingsresultat (Häggblom & Möller 2015; Sprague, Hatcher, Woollett 

& Black 2017; van Wyk & van der Wath 2015). I en artikel av Inoue och Armitage 

(2014) betonade sjuksköterskor vikten av att de vårdade utifrån ett holistiskt perspektiv 

när hon mötte en kvinna som utsatts för våld i nära relationer. Detta skapade en 

möjlighet att hjälpa kvinnan att återskapa ett hälsosamt liv. 

 

 ‘’Once you’ve got a relationship, most of them will sit down and talk’’. (Jack et 

al. 2016 s.2220) 

 

3.3 Beskrivningar av sjuksköterskors ansvar i omvårdnadsarbetet 

 

I artiklarna av Al-Natour, Qandil och Gillespie (2016), Goldblatt (2009) samt Robinson 

(2011) beskrev sjuksköterskor att deras arbetsuppgifter endast inkluderade att behandla 

de fysiska skador som en patient hade. De ansåg inte att det ingick i sjuksköterskans roll 

att behandla de psykiska skador som patienten samtidigt kunde ha orsakats, oavsett om 

dessa skador uppkommit av en trafikolycka eller som följd av våld i nära relationer. 

Sjuksköterskorna prioriterade inte kvinnans emotionella stress utan fokuserade istället 

på att administrera läkemedel eller att lägga om sår, eftersom detta ansågs ingå i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Goldblatt 2009; 
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& Robinson 2011). Sjuksköterskor upplevde att de kunde råda kvinnan till att anmäla 

händelsen men utöver detta fanns det inget de kunde göra (Robinson 2011).  

 

Andra sjuksköterskor som Goldblatt (2009) intervjuade i sin studie menade att de inte 

kunde bortse från de påföljder som kunde uppkomma vid våld i nära relationer. Inou 

och Armitage (2014) beskrev att sjuksköterskor kände ett behov av att hjälpa kvinnor 

som utsatts för våld i nära relationer samt att detta var något som ingick i deras roll som 

sjuksköterskor. Vidare beskrev sjuksköterskor i en artikel av Häggblom och Möller 

(2015) att deras roll var avgörande i omvårdnadsarbetet med kvinnan, en del av 

sjuksköterskorna ansåg sig själv vara experter på hur arbetet med att förhindra att våld 

mot kvinnan upprepas och hur kvinnan skulle bemötas.  

 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att se till att kvinnan förstod konsekvenserna av att 

stanna i det våldsamma förhållandet, samt att ge kvinnan den tid hon behövde för att 

våga ta steget till att lämna sin våldsamma partner. Därefter beskrev sjuksköterskorna 

att deras ansvar inkluderade att få kvinnor att inse partnerns skuld i beteendet. För att 

göra detta möjligt menade sjuksköterskorna att det var viktigt att hjälpa kvinnan att 

återuppbygga hennes självkänsla (Häggblom och Möller 2015). Sjuksköterskor i en 

artikel av Acosta Ferreira, de Oliviera, Marques & Dora da Fonesca (2018) menade att 

deras stöd ibland kunde vara det enda som krävdes för att kvinnan skulle våga ta sig ur 

det våldsamma förhållandet. Vidare beskrev sjuksköterskor i en studie av Sprague, 

Hatcher, Woollett och Black (2017) och Goldblatt (2009) att deras roll i 

omvårdnadsarbetet var att hjälpa patienter vidare till Socialtjänsten för att få ytterligare 

stöd. De hade en skyldighet inom sin profession som innebar att de skulle stötta kvinnor 

till att ta sig ur våldsamma förhållanden för att undvika de ohälsosamma konsekvenser 

som kunde uppkomma som följd av våld i nära relationer. 

 

3.4 Beskrivningar av bristande kunskap inom ämnet 

 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns en kunskapsbrist inom detta område. De menade 

att de var oroliga över sin egen kapacitet när de mötte dessa kvinnor. De kände en rädsla 

efter att kvinnan hade avslöjat att de utsatts för våld i nära relationer, då de inte visste 

vad de skulle göra med informationen. De visste inte vad de skulle säga för att 

underlätta kvinnans situation, vilka skador sjuksköterskan skulle titta efter på kvinnan, 
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vilken sorts vård de kunde erbjuda eller var de skulle vända sig för att hjälpa kvinnan 

vidare. Detta resulterade i att sjuksköterskorna försökte trösta kvinnan, vilket de menade 

kunde hjälpa för stunden men det hjälpte inte kvinnan ur situationen. De kände sig säkra 

på att behandla kvinnors fysiska skador, men visste inte hur de skulle behandla de 

psykiska skador som kvinnor hade eftersom de upplevde att de inte fått tillräcklig 

utbildning i hur man hanterade dessa fall (Glodblatt 2009; Robinson 2011; Acosta 

Ferreira et. al 2018; Häggblom & Möller 2015; Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016).  

 

Sjuksköterskor ansåg att de inte hade fått rätt träning angående hur de skulle bemöta 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Vidare beskrev de att utbildning i hur man 

hanterade dessa situationer var det mest avgörande när det kom till att behandla 

problemet på bästa möjliga sätt. Kunskap sågs som nyckeln till god omvårdnad och 

därför föreslog de att man bör erbjuda träningsprogram till hälso- och sjukvårdspersonal 

för att belysa och uppmärksamma våld i nära relationer. Dessa träningsprogram skulle 

involvera vilka sorts frågor sjuksköterskor skulle ställa till kvinnor gällande våldet hon 

utsatts för, vilka skador som kunde vara typiska hos kvinnorna samt hur sjuksköterskor 

skulle bemöta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det skulle även inkludera 

information om vilken sorts hjälp de kunde erbjuda samt hur de skulle konfrontera de 

fördomar som kunde finnas i samhället angående våld i nära relationer (Robinson 2011; 

Häggblom & Möller 2015). Sjuksköterskor beskrev att saker som att få se enklare 

manualer med förslag på tillvägagångssätt kan hjälpa sjuksköterskor till att kunna ge 

kvinnor som utsätts för våld i hemmet god omvårdnad (Al-Natour, Qandil & Gillespie 

2016; Glodblatt 2009; Jack et al. 2016).  

 

4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att vårda 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Den negativa känslopåverkan som 

beskrevs var känslan av frustration som sjuksköterskor upplevde när de var inkapabla 

att lindra kvinnans lidande. Sjuksköterskor beskrev att de kände sig tvungna att 

distansera sig från de känslor som uppstod i mötet för att kunna arbeta professionellt, 

det resulterade i att dessa känslor uppkom i privatlivet istället. De beskrev även känslor 

av lättnad uppkom när kvinnor visade tecken på förbättring, detta var en positiv 
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påverkan då det underlättade hanteringen av de situationer då kvinnor var i ett dåligt 

skick. De beskrev även vikten av att skapa en pålitlig relation till kvinnan för att hon 

skulle våga öppna upp sig, det sågs som en svårighet i mötet eftersom de upplevde 

tidsbrist relaterat till en stressig arbetsmiljö. De möjligheter som sjuksköterskorna 

beskrev var att möta kvinnan i en trygg miljö, ha förståelse för den tidskrävande 

processen samt att vårda ur ett holistiskt perspektiv. Sjuksköterskor hade delade 

uppfattningar om vilket ansvar de hade i omvårdnadsarbetet med våldsutsatta kvinnor 

samt att det fanns en kunskapsbrist då de upplevde att de inte fått tillräcklig utbildning i 

hur man hanterade dessa fall. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Att lindra lidandet 

Sjukvårdens upptäckt av våld i nära relationer möjliggör att kvinnors lidande kan 

minska, då hon kan tillgodoses med det stöd som krävs för att förändra sin livssituation 

(NCK 2017). Litteraturen beskriver att sjuksköterskan ska ha en ärlig närvaro, motivera, 

ha förmåga att förmedla hopp samt stötta patienter till att orka förändra sin livssituation 

(Willman 2013). I resultatet i föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor 

upplevde frustration till exempel då kvinnorna gick tillbaka till deras våldsamma män 

eller när de var för rädda för att acceptera vården (Yamada & Kato 2015; Robinson 

2011), de kände att de inte kunde lindra den våldsutsatta kvinnans lidande (Häggblom 

& Möller 2015; Goldblatt 2009). Författarna till föreliggande studie menar att lindra 

lidande inte behöver innebära att sjuksköterskor löser problemet, utan att kvinnans 

lidande kan minska genom att sjuksköterskor förmedlar hopp och har en ärlig närvaro. 

Detta stöds av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som redogör för att 

sjuksköterskans uppgift i vårdandet är att lindra lidande genom att stötta människor och 

har som uppgift att dela lidandet när den egna kraften inte räcker till (Wiklund & 

Lindwall 2012).  

 

Emotionellt engagemang 

I föreliggande studie menade sjuksköterskor att de behövde distansera sig från 

känslorna som uppkom i mötet samt att de avstod från att emotionellt engagera sig i 

kvinnan, då detta utlöste psykologisk stress och ångest (Häggblom & Möller 2015; 

Goldblatt 2009; Inoue & Armitage 2014). Sjuksköterskor beskrev i föreliggande studie 

att de hade svårigheter att tydliggöra gränsen mellan sjuksköterskans och patientens 



 

 19 

relation, de menade att om de visade känslomässig påverkan kunde det leda till att 

kvinnor uppfattar dem som oprofessionella (Goldblatt 2009). Tidigare forskning har 

beskrivit att våldsutsatta kvinnor förväntade sig att sjuksköterskor bemötte dem med 

empati och förståelse (Snyder 2016). I Erikssons teori beskrivs att människor söker efter 

att ansluta sig till andra människor för att dela lidandet samt för att få hopp (Lindström, 

Lindholm Nyström & Zetterlund 2018; Wiklund & Lindwall 2012). Författarna till 

 föreliggande studie befarar att om sjuksköterskor håller tillbaka sina känslor kan 

kvinnan uppfatta mötet som empatilöst. Detta kan därmed hämma henne från att berätta 

om sin situation. Santamäki Fischer (2019) menar genom att sjuksköterskor har en vilja 

att dela det obegripliga och svåra med patienten visar de mod, sårbarhet och styrka. Det 

kan leda till ett band av förståelse där en öppen relation skapas. Då sjuksköterskor trots 

den svåra situationen står kvar vid patientens sida kan det i sin tur kan leda till att 

patienten upplever trygghet. Vidare beskriver Santamäki Fischer (2019) att om 

sjuksköterskan uppfattar mötet med patienten som skrämmande, kan det leda till att 

patienten känner sig oförstådd och nonchalerad då mötet förlorar den mänskliga 

kontakten.  

 

Vikten av goda relationer 

Sjuksköterskor betonade i föreliggande studie vikten av att mötet med den våldsutsatta 

kvinnan skulle ske i en lugn miljö där hon kände sig trygg, där de kunde skapa en 

relation till varandra. Detta stöds av omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson som 

beskriver att vårdkulturen har en viktig del i upplevelsen av god hälsa (Wiklund & 

Lindwall 2012). I föreliggande studie framkom även att varje minut i mötet är viktig för 

behandlingsresultat (Häggblom & Möller 2015; Sprague, Hatcher, Woollett & Black 

2017; van Wyk & van der Wath 2015). I tidigare forskning beskrev också kvinnorna att 

de förväntade sig att dessa möten skedde i trygga miljöer samt att de ville att 

vårdpersonal visade förståelse för att detta var en svår sak för dem att tala om (Snyder 

2016). Patientlagen (2014:821) beskriver att patientens behov av trygghet ska 

tillgodoses under vårdprocessen. Litteraturen redogör för att sjuksköterskor har ett 

ansvar att utföra uppgifter som bland annat ofta innebär att samtala (Baggen & Sandén 

2019). Inte förens vårdtagaren har berättat sina tankar och känslor kan vårdgivaren 

planera och strukturera vården på ett sätt som gör att den blir individanpassad (Nyström 

2019). Carlsson och Björk Brämberg (2019) menar att sjuksköterskor behöver skapa en 

lugn miljö där de tar sig tiden att lyssna, detta är viktiga förutsättningar för att lyckas 
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skapa en pålitlig relation till patienten. Samtidigt framkom i föreliggande studie att 

denna process var tidskrävande och sjuksköterskornas stressiga arbetsmiljö medförde att 

processen inte fullföljdes (Yamada & Kato 2015; van Wyk & van der Wath 2015; 

Glodblatt 2009; Robinson 2011). Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) beskriver att 

god vård ska grundas i goda relationer mellan vårdpersonal och patienter. Betydelsen av 

att skapa en relation till kvinnan kan inte förbises trots en stressig arbetsmiljö då den 

personcentrerade omvårdnaden negligeras. 

 

Förstärka den befintliga kapaciteten 

Sjuksköterskor beskrev i resultatet i föreliggande studie att de valde att fokusera på 

kvinnans överlevnadsinstinkt och styrka för att hjälpa henne ur situationen (Häggblom 

& Möller 2015). Detta styrks av litteratur som beskriver att hälsofrämjande omvårdnad 

innebär att sjuksköterskan förstärker och stödjer patientens redan befintliga kapacitet 

med avsikt att hjälpa patienten till att förändra en ohälsosam livssituation (Björvell och 

Thorell- Ekstrand 2019). Vidare beskriver Friberg (2019) att hälsofrämjande åtgärder 

syftar till att bibehålla samt ge styrka åt individens psykiska och sociala välbefinnande, 

detta uppnås genom att sjuksköterskan arbetar för att stärka tilltron till personens egen 

förmåga. Eriksson (2018) menar att vårdandets element är hopp, tro och kärlek. Detta 

spelar förhållningssättet som sjuksköterskans bör ha i relation till patienten.  

 

Omvårdnad ur ett enhetsperspektiv  

Sjuksköterskor i föreliggande studie upplevde att de kunde råda kvinnan till att anmäla 

händelsen men utöver detta fanns det inget de kunde göra (Al-Natour, Qandil & 

Gillespie 2016; Goldblatt 2009). Sjuksköterskor beskrev även att endast behandling av 

kvinnans fysiska skador ingick i deras ansvarsområde, men inte de psykiska (Al-Natour, 

Qandil & Gillespie 2016; Goldblatt 2009). Tidigare forskning visade dock att kvinnorna 

kunde uppleva trygghet och minskat lidande bara av att bli informerade om olika 

organisationer de kunde vända sig till (Bacchus, Bullock, Sharps, Burnett, Schminkey, 

Buller & Campbell 2016). Svensk sjuksköterskeförening (2014) och Eriksson (2018) 

beskriver att omvårdnaden ska utföras på individnivå där människan ses ur ett 

enhetsperspektiv där själ, kropp och ande är en enhet. Det påvisades dock i tidigare 

forskning att kvinnorna upplevde att de inte var individer, deras kroppar var ett objekt 

utan själ (Baloushah, Mohammadi, Taghizadeh, Taha & Farnam 2019). Eriksson menar 

att upplevelsen av obalans mellan själ, ande och kropp hos människan kan medföra 
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hälsoproblem (Wiklund & Lindwall 2012). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

är sjuksköterskans huvudsakliga ansvar att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening 

2017). Författarna till föreliggande studie menar att sjuksköterskor behöver vårda hela 

individen i omvårdnadsarbetet och kan inte bortse ifrån att psykiska skadorna är mindre 

omfattande än dom fysiska visuella skadorna. Detta eftersom tidigare forskning har 

visat att våld i nära relationer kan leda till psykisk ohälsa, till exempel depression eller 

suicidala tankar (Shoqirat, Almajali & Alsaraireh 2019).  

 

Evidensbaserad omvårdnad 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskor att det fanns en kunskapsbrist inom detta 

ämne. Samtidigt ansåg de att utbildning angående hur man skulle hantera dessa 

situationer var avgörande för att kunna ge kvinnorna bästa möjliga omvårdnad 

(Glodblatt 2009; Robinson 2011; Acosta Ferreira et. al 2018; Häggblom & Möller 2015; 

Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016). Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) ska 

sjuksköterskan tillämpa evidensbaserad vård i omvårdnadsarbetet där de främsta 

tillgängliga beläggen tillsammans med beprövad erfarenhet ligger till grund för 

omvårdnadsinsatserna. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017) beskriver att det är sjuksköterskans huvudansvar att arbeta 

fram tillämpliga riktlinjer och adekvat utbildning samt att aktivt utveckla den befintliga 

kunskapen för att kunna arbeta evidensbaserat. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsenavi 

(2011) har sjuksköterskan ett ansvar med att delta i utvecklingsarbetet inom hälso- och 

sjukvården genom att beskriva, mäta och utvärdera dess kvalitét. Författarna till 

föreliggande studie anser att eftersom sjuksköterskor har uppmärksammat en rådande 

kunskapsbrist inom ämnet har de även möjlighet att bidra till att denne minskar, genom 

att ta del av aktuell forskning och ständigt sträva efter att utveckla sin kompetens. De 

kan även upplysa ledningen om att det inte finns tillräckligt stor kunskap angående 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, för att på så sätt få vidare utbildning inom 

detta område.  

 

 

 

 

 

 



 

 22 

4.3 Metoddiskussion 
 

Polit och Beck (2017) menar att en litteraturstudie är ett sätt att summera tidigare 

forskning för att besvara en problematisk frågeställning. De databaser som användes var 

CINAHL och Medline via Pubmed som enligt Polit och Beck (2017) är relevanta för 

omvårdnadsforskning, två olika databaser användes för att öka trovärdigheten i 

föreliggande studie genom att expandera sökresultatet samt undvika bortfall av 

tillämpliga artiklar som besvarade föreliggande studies syfte. För att öka trovärdigheten 

ytterligare hade fler databaser kunnat användas vid artikelsökning, till exempel 

PsychInfo.  

 

Vid formulering av sökord användes Svensk-MeSH för att översätta nyckelorden i 

syftet till föreliggande studie till engelska. I de första databassökningarna användes 

ämnesorden “Domestic violence” men då denna term inte enbart fokuserar på våld mot 

kvinnor utan även inkluderade barnmisshandel identifierades istället en snävare term via 

sökfunktionen MeSH i Medline via Pubmed som var “intimate partner violence”. 

Denna sökterm inkluderade endast våld i nära relationer. Enligt Polit och Beck (2017) är 

det en styrka att använda Cinahl Headings eller MeSH för att identifiera nyckelord vid 

databassökning, därför användes främst ämnesord till databassökningarna men 

sökningen i Cinahl inkluderade också fritexten “nurses experience” då denna term inte 

kunde hittas som ämnesord inom Cinahl headings eller MeSH samt för att undvika 

sökträffar beskrivna ur ett patientperspektiv. Om sökordet “experience” istället hade 

skrivits med en asterisk kunde sökningen ha expanderats och möjligen givit fler 

relevanta artiklar.  Sökningen i Medline via Pubmed gav relevanta träffar genom att 

endast ämnesord användes och därför valde författarna att inte tillägga fritext. Ett 

nyckelord i föreliggande studies syfte är ‘’att möta’’. Detta ord har inte tagits med i 

någon av sökningarna eftersom ämnesord för begreppet saknas, det resulterade i att 

många artiklar som handlade om att screena för våld i nära relationer kom upp i 

träfflistan vilket inte skulle besvara syftet för föreliggande studie. De booleanska 

söktermerna AND och OR användes i databassökningarna för att göra sökningen mer 

specifik för föreliggande studies syfte NOT är en booleansk sökterm som exkluderar det 

sökord som kombineras med denna term. NOT hade därför kunnat användas för att 

undvika sökträffar som handlade om att screena för våld i nära relationer. 
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Sökningarna begränsades till artiklar publicerade inom tio år för att få aktuell forskning, 

skrivna på engelska då detta är ett språk som författarna behärskar samt artiklar som är 

tillgängliga i fulltext för få relevant att undvika tidskrifter som inte är åtkomliga för 

Högskolan i Gävle. Sökningen i Cinahl begränsades även till artiklar som är peer rewied 

för att få relevant fakta vilket enligt Polit och Beck (2017) innebär att andra forskare läst 

och godkänt artikeln. Att använda begränsningar ses som en styrka i föreliggande studie 

då dessa specificerar sökningen genom att automatiskt exkludera artiklar som inte 

stämmer överens med inklusionskriterierna. 

 

Enbart kvalitativa primärkällor valdes att inkluderas i föreliggande studie. Kvalitativ 

ansats innebär enligt Polit och Beck (2017) att data är av berättande karaktär. Denna typ 

av ansats valdes därför för att få en ingående kunskap om sjuksköterskornas 

erfarenheter. Artiklarnas abstract skulle ha en tydlig beskrivning av artikelns metod och 

resultatdel för att redan i det primära urvalet kunna urskilja artikelns relevans. 

Litteraturstudier valdes bort eftersom de är sekundärkällor och kvantitativa ansatser 

valdes bort då de används för att statistiskt undersöka ett fenomen samt inte är av en 

berättande karaktär (Polit & Beck 2017) och bedömdes därför inte vara applicerbara för 

att besvara föreliggande studies syfte. 

 

Reflektion och diskussion angående förförståelse hos författarna till föreliggande 

studies syfte genomfördes. Detta sågs som ett sätt att minska risken för att personliga 

värderingar samt förutfattade meningar skulle påverka sammanställningen av resultatet i 

föreliggande studie. Därefter lästes samtliga 30 inkluderade artiklar enskilt av 

författarna, detta kan ses som en styrka då resultaten sedan diskuterades och tolkades 

gemensamt för att få en rättvis bild av dess innehåll (Polit & Beck 2017). För att 

exkludera artiklar som ansågs ha en bristande relevans och kvalité i förhållande till 

föreliggande studiesyfte granskades de med hjälp av särskilda bedömningsmallar, detta 

gjordes gemensamt av författarna vilket kan ses som en svaghet då en enskild 

granskning hade kunnat ökat tillförlitligheten i arbetet eftersom författarna har kunnat 

påverka varandra vid den gemensamma läsningen. Genom att bedöma artiklarna enskilt 

hade graden av objektivitet varit högre. Vid läsning av artiklarnas resultat markerades 

likheter och olikheter som återspeglar gemensamma kategorier och subkategorier som 

enligt Polit och Beck (2017) är ett sätt att analysera artiklarnas innehåll. Föreliggande 

studie stärks av att dataanalysen genomfördes individuellt och sedan jämfördes för att se 
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om innehållet tolkats likvärdigt av författarna. Detta ökar möjligheten för att analysen 

förblir opartiskt och neutral utan att influeras av författarnas personliga värderingar. 

Polit och Beck (2017) beskriver att kompetensen som behövs för att skriva en 

litteraturstudie utvecklas med tiden. 

 

En brist i föreliggande studie kan därför vara att det var första gången författarna skrev 

en litteraturstudie och därför kan analys och granskning av insamlade datan påverkats 

ofördelaktigt. Trovärdigheten stärks av att kurskamrater och handledare har granskat 

föreliggande studie under processen, de delar som de haft synpunkter på har författarna 

sedan reflekterat över och tagit ställning till.  

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 
 

Genom att ta del av föreliggande litteraturstudie kan sjuksköterskor och ledning få ökad 

medvetenhet för den komplexa situation som kan uppstå när de möter kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. Detta kan leda till att vården för våldsutsatta kvinnor 

utvecklas då sjuksköterskan får en ökad förståelse för vad kvinnorna förväntar sig av 

dem i omvårdnadsarbetet, vilket ansvar de har i sin sjuksköterskeroll samt vilka 

möjligheter som finns i dessa möten. Genom att erbjuda sjuksköterskor ytterligare 

utbildning inom ämnet kan den kunskapsbrist som beskrivits i föreliggande studie 

överbyggas och vården för kvinnorna förbättras. Det behövs även tydligare riktlinjer för 

hur dessa ärenden ska hanteras för att göra vården jämlik och patientsäker. 

Sjuksköterskor beskrev psykiska påfrestningar som uppkom i mötet med kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer och bör därför erbjudas stöd för att kunna hantera detta 

professionellt. Genom att skapa tydligare riktlinjer angående hur sjuksköterskor ska 

behandla kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, samt genom att införa utökad 

undervisning inom detta ämne under grundutbildningen kan sjuksköterskor få en ökad 

förståelse för dessa situationer. Detta kan leda till att vården för kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer utvecklas och förbättras. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
 

Den fortsatta forskningen kan genom studier med kvalitativ ansats fokusera på att låta 

sjuksköterskor berätta om vilka coping-strategier de använder sig av och anser fungera 

för att underlätta den psykiska påfrestning som mötet med våldsutsatta kvinnor innebär. 
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Detta för att undvika att händelser som inträffat i arbetet har negativa effekter i 

sjuksköterskors privatliv. Sjuksköterskor har i föreliggande studie beskrivit att det finns 

en bristande kunskap gällande hur de ska hantera och bemöta kvinnor som utsatts för 

våld i nära relationer. Fortsatt forskning kan därför genom studier med kvalitativa 

ansatser inrikta sig på hur sjuksköterskor anser att kunskapsbristen som beskrivits skulle 

kunna överbryggas. 

 

4.6 Slutsats 
 

Sjuksköterskor har beskrivit de känslor, möjligheter och svårigheter som uppstått i 

mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Sjuksköterskor har också 

beskrivit att det finns en kunskapsbrist och osäkerhet angående hur de ska hantera de 

känslor som uppstår i mötet, vilket ansvar sjuksköterskor har i omvårdnadsarbetet samt 

hur de ska gå vidare för att ge kvinnan en god omvårdnad. Sjuksköterskor påvisade ett 

behov av stöd för att kunna hantera dessa möten professionellt utan att det påverkar 

deras privatliv. Tydligare riktlinjer och utökad undervisning under grundutbildningen 

ger sjuksköterskor ökad förståelse för dessa situationer vilket kan leda till att vården för 

kvinnor som utsatts för våld i nära relationer förbättras. 
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Robinson, R. 

2011. Frankrike. 

Myths and 

Stereotypes: How 

Registered Nurses 

Screen for Intimate 

Partner Violence. 

Fenomenologisk 

design med kvalitativ 

ansats. 

13 sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvård. 

Strukturerade öppna 

intervjufrågor ställdes. 

Colaizzis 7-stegs metod 

användes. 

Sprague, C., 

Hatcher Abigail, 

M & Woollett, 

N. Black, V. 

2017. USA. 

How Nurses in 

Johannesburg 

Address Intimate 

Partner Violence in 

Female Patients: 

Understanding IPV 

[JO5] Responses in 

Lowand Middle-

Income Country 

Health Systems. 

Kvalitativ ansats med 

en beskrivande design. 

25 kvinnliga sjuksköterskor som 

arbetade på hälsovårdscentraler 

deltog.  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Creswells analysmetod 

användes. 

Van der Wath, 

A. van Wyk, N 

& Janse van 

Rensburg, E. 

2013. Sydafrika. 

Emergency nurses' 

experiences of 

caring for survivors 

of intimate partner 

violence. 

En beskrivande 

fenomenologisk 

design med en 

kvalitativ ansats.  

  

11 sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvård. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

analysmetod enligt Husserl 

användes. 

  



 

 

 

  

  

  

  

van Wyk, N & 

van der Wath, 

A. 2015. 

Sydafrika. 

  

Two male nurses' 

experiences of 

caring for female 

[JO4] patients after 

intimate partner 

violence: a South 

African perspective. 

  

En beskrivande 

fenomenologisk 

design med en 

kvalitativ ansats. 

  

Två sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvård. 

Ostrukturerade 

djupintervjuer. 

Fenomenologisk 

analysmetod användes. 

Yamada, N & 

Kato, M. 2015. 

Japan.  

An introspective 

approach to 

nursing intimate 

partner violence 

victims in Japan.  

Grounded theory 

design med en 

kvalitativ ansats. 

20 sjuksköterskor deltog.  Semistrukturerade 

intervjuer. 

En modifierad grounded 

theory metod användes.  

  

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 
 
Tabell 5. Innehåll i valda artiklar. 

Författare Syfte Resultat 

Al – Natour, A. Qandil, 

A & Gillespie, G. L. 

2016. Jordanian. 

  

Syftet var att utforska jordanska 

sjuksköterskors erfarenheter av IPV-

screening. 

  

Sjuksköterskan fokuserar på att vårda kvinnan medicinskt och därför blev IPV-

screening förbisett. Sjuksköterskan var inte medveten om sjukhusets rutiner om hur 

kvinnan ska omhändertas samt bristande vetskap om intimt partnervåld. 

  

Ferreira Acosta, D. de 

Oliveira Gomes, V-L. 

de Oliveira, D-

C.  Corrêa Marques, S 

& da Fonseca, A-D. 

2018. Brasilien. 

Syftet var att undersöka sjuksköterskans roll 

i att representera kvinnor som blir utsatta för 

våld i hemmet. 

Sjuksköterskor har en negativa upplevelser av dessa möten då de upplever bland 

annat rädsla, aggression och förakt i mötet med dessa kvinnor. 

Glodblatt, H. 2009. 

Israel. 

Syftet var att undersöka vilken inverkan ett 

möte med våldsutsatta kvinnor har i deras 

yrkes och privatliv. 

Sjuksköterskorna upplever förvirring i deras yrkesliv när de möter våldsutsatta 

kvinnor samtidigt som det påverkar deras privatliv. Dessa möten framkallar känslan 

av både empati och ilska. 



 

 

 

Häggblom, A & Möller, 

A. 2006. Finland. 

Syftet var att undersöka utvalda 

sjuksköterskors erfarenheter av att möta 

kvinnor som utsätts för partnervåld. 

Sjuksköterskorna beskriver fallgropar som kan uppstå i mötet, till exempel när de 

känner den utsatta kvinnan. Resultatet beskriver även vikten av sjuksköterskans roll 

och hängivenhet dessa möten. 

Inoue, K. & Armitage, 

S. 2014.  

Australien.  

Syftet var att utforska sjuksköterskors 

förståelse om våld i hemmet genom att 

använda grounded theory. 

 

Dem sjuksköterskor som deltog berättade om olika upplevelser och syn på intimt 

partnervåld och hur sjuksköterskorna upplever och känner i mötet med kvinnan som 

blivit utsatt. Därför delades upplevelserna in i 6 olika grupper beroende på vilket 

synsätt som sjuksköterskan medgav. Grupperna visade skillnader mellan sympati 

och medkänsla.  

Jack, S. Ford-Gilboe, 

M. Davidov, D. 

MacMillan, H. 2016. 

Kanada.  

Syftet var att utveckla strategier för att 

identifiera och utvärdera våld i nära 

relationer genom ett program där 

sjuksköterskor gör hembesök hos patienter. 

Sjuksköterskor behöver kunskap och särskilda färdigheter för att kunna identifiera 

våld i nära relationer. De behöver också särskilda strategier för att kunna bemöta 

kvinnan på ett bra sätt när hon berättar om sin situation. 

Robinson, Ruthie. 2009. 

Frankrike 

 

Syftet var att identifiera hur sjuksköterskor 

screenar och upplever sin roll och sitt möte 

med kvinnor som utsätts för partnervåld.  

Sjuksköterskor beskrev hur de upplevde att omhändertagandet av våldsutsatta 

kvinnor är en tidskrävande process. Sjuksköterskorna beskrev hur de inte hade 

tillräckligt med tid att hantera dessa möten på ett tillfredsställande sätt, detta 

resulterade i känslan av frustration och hjälplöshet. 



 

 

 

Sprague, C. Hatcher 

Abigail, M & Woollett, 

N. Black, V. 2017. USA 

Syftet var att förstå hur och varför 

sjuksköterskor bemöter kvinnor som utsätts 

för partnervåld.  

Sjuksköterskornas åtgärder motiverades av rädsla för patientens överlevnad, sina 

skyldigheter inom yrket, patientens förväntningar till bra vård och personliga 

erfarenheter av partnervåld.  

van der Wath, A. van 

Wyk, N. Janse van 

Rensburg, E. 2013. 

Sydafrika. 

Syftet var att undersöka akutvårds 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

kvinnor som överlevt partnervåld.  

Dessa möten utlöser känslor som till exempel sårbarhet, sympati och lidande. Efter 

mötet kvarstår dessa känslor och sjuksköterskorna upplever störande och 

återkommande minnen av dem under en lång period efteråt.  

van Wyk, N & van der 

Wath, A. 2015. 

Sydafrika. 

Syftet var att ta reda på hur manliga 

sjuksköterskor upplever och hanterar mötet 

med våldsutsatta kvinnor. 

Övergripande redogörs hur sjuksköterskan är empatisk och stöttar kvinnan i 

vårdandet. Sjuksköterskan kan sätta sig in i kvinnans känslor och kan uppleva 

liknande känslor som kvinnan känner, detta medför att sjuksköterskan kan stötta 

kvinnan för att läka. 

Yamada, N & Kato, M. 

2015. Japan.  

Syftet var att undersöka om en introspektion 

process kan förbättra vården för den som 

upplevt intimt partnervåld samt förebygga 

utbrändhet bland sjuksköterskor. 

  

Sjuksköterskan tycker att det är komplicerat att vårda patienter som utsatts för intimt 

partnervåld då under vårdtiden är det svårt att samordna med insatser för kvinnan 

samt efter vårdtiden är skyddet runt kvinnan svagt. 

  

 


