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Sammanfattning 
 

Bakgrund: En av tre kvinnor i världen uppskattas ha upplevt fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt våld. Våldet utförs oftast av en närstående partner och konsekvenserna av 

våldet har en stor betydelse för den utsatta kvinnans välbefinnande. Hälso- och 

sjukvårdspersonal har en betydande roll i både bemötandet till och identifieringen av 

våldet hos den utsatta kvinnan. 

 

Syfte: Att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor har av att möta våldsutsatta kvinnor 

samt vilken upplevelse sjuksköterskor har av att agera vid misstanke om våld. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Sökningar av artiklar som användes 

genomfördes i både CINAHL och MedLine, där författarna hittade 11 artiklar; nio 

stycken med kvalitativ ansats och två stycken kvantitativ ansats. Artiklarna har 

granskats av båda författarna objektivt.   

  

Huvudresultat: I studiens resultat framkom både positiva och negativa känslor hos 

sjuksköterskorna vid mötet med våldsutsatta kvinnor. Dessa upplevelser beror på olika 

faktorer som påverkar sjuksköterskorna. Upplevelserna har i sin tur betydelse för hur 

sjuksköterskor agerar vid misstanke om våld. 

 

Slutsats: Sjuksköterskors positiva och negativa upplevelser i mötet med våldsutsatta 

kvinnor tycks ha ett samband med sjuksköterskornas utbildning inom ämnet, 

utomstående resurser samt vilken stöttning de upplever sig ha. Upplevelserna har i sin 

tur ett samband med om och hur sjuksköterskor agerar vid misstanke om våld hos en 

kvinnlig patient.  

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelse, vuxna våldsutsatta kvinnor, intimt partnervåld, 

screening 

 

 

 

 

 



  

 
 

Abstract 

 
Introduction: One in three women in the world have experienced physical, mental or 

sexual violence. The violence is usually performed by a related partner and the 

consequences of the violence have a major impact on the well-being of the subjected 

woman. Health care professionals have a significant role to play in both the treatment of 

the subjected woman and the identification of the violence. 

 

Aim: The purpose of this study was to describe what experiences nurses have of 

meeting women subjected to violence and what experience nurses have of acting when 

they suspect violence. 

 

Methods: A literature study with a descriptive design. Searches for articles that were 

used were conducted in both CINAHL and MedLine, where the authors found 11 

articles; nine had a qualitative approach and two quantitative approaches. The articles 

have been reviewed by both authors objectively.  

 

Main Result: The study's results revealed both positive and negative feelings among 

the nurses in the meeting with women who were subjected to violence. These 

experiences are due to various factors affecting the nurses. The experiences have a 

bearing on how nurses act in cases of suspicion of violence. 

 

Conclusion: Nurses positive and negative experiences in the encounter with women 

with violence seem to have a connection with the nurses education in the subject, 

external resources and what support they feel they have. The experiences have a 

connection with how nurses act in cases of suspicion of violence. 

  

Keywords: Nurses experience,adult women subjected to violence, intimate partner 

violence, screening.  
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1 Introduktion 

Denna litteraturstudie är inriktad på mötet mellan sjuksköterskor och våldsutsatta 

kvinnor. Med sjuksköterskor menar författarna både grundutbildade och vidareutbildade 

sjuksköterskor. Kvinnorna i studien är 18 år eller äldre och är eller har varit utsatt för 

våld.  

Med begreppet agera vid misstanke om våld menar författarna sjuksköterskornas sätt att 

bemöta och fråga den kvinnliga patienten om våld samt identifiera våld. 

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård vilket innefattar 

partnerskapet mellan sjuksköterskan och den person som är i behov av vården.  

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan sätter patienten i centrum framför 

sjukdom, symtom eller tecken på ohälsa. Att sjuksköterskan ser patienten som 

beslutskapabel, värdefull och jämbördig samarbetspartner i planering och genomförande 

av vården (Svensk Sjuksköterskeförening 2019). 

 

Våld i nära relation är ett problem ur flera perspektiv och därför krävs det en 

samverkan. Socialtjänsten ordnar samarbetet med andra samhällsorgan, organisationer 

och föreningar för den enskilda individen. Varje kommun ansvarar för socialtjänsten i 

dess område och kommunen har det yttersta ansvaret för att den våldsutsatta individen 

får det stöd och den hjälp som behövs (Socialstyrelsen 2016).      

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter [SOSFS 2014:4] har all hälso- och sjukvårdspersonal 

enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anmälningsplikt till socialtjänsten om ett barn 

visar tecken eller symtom som väcker misstanke om att barnet utsatts för eller bevittnat 

våld. Om en vuxen visar tecken eller symtom som väcker misstanke om att hen utsatts 

för våld eller andra övergrepp ska hälso- och sjukvårdspersonal fråga denne om orsaken 

till symtomen i enskilt rum. Om misstanke kvarstår om våld eller andra övergrepp ska 

hälso- och sjukvårdspersonal ta reda på om det finns barn i familjen och i sådant fall gå 

vidare med anmälan till socialtjänsten. Den vuxne ska informeras om möjligheten till 

vård och att det finns hjälp och stöd från socialtjänsten och frivilligorganisationer att 

tillgå. Symtom eller tecken ska dokumenteras i patientjournalen (Socialstyrelsen 2014). 
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Enligt World Health Organisation, WHO (2018) är våld mot kvinnor ett socialt 

problem. Det uppskattas att en av tre kvinnor runt om i världen har upplevt fysiskt, 

psykiskt eller sexuellt våld. Våld kan se olika ut i samhället och i olika kulturer. Det är 

dock vanligast att våldet utförs av en närstående partner. Konsekvenserna av intimt 

partnervåld är betydande för kvinnans hälsa och välbefinnande. Förutom det akuta 

traumat och skadorna kvinnan får utstå finns också en risk för oavsiktlig graviditet, 

psykiska problem, infektioner och i vissa regioner Humant immunbristvirus, HIV 

(WHO 2018). Kvinnor som blir utsatta för våld är mer benägna att söka vård, men 

avslöjar inte våld som den bakomliggande orsaken till varför de söker vård. Därför har 

hälso- och sjukvårdspersonal en viktig roll i att identifiera och bemöta dessa kvinnor 

med empati (WHO 2017). 

 

Enligt Brottsförebyggande Rådet, BRÅ (2014) rapport, Våld i nära relationer, uppger 

cirka sju procent av den kvinnliga befolkningen i Sverige att de är utsatt för någon typ 

av våld. Systematiska kränkningar och försök till att inskränka friheten är de två 

vanligaste brottstyperna kvinnorna utsätts för. Bland de kvinnor som blivit utsatta för 

grov misshandel uppgav 29,1 procent att de hade behov av eller hade behövt uppsöka 

sjukvård.  

Utsattheten bland kvinnor i Sverige är högst i åldern 16-34 år, hos ensamstående 

kvinnor, kvinnor med sämre ekonomiska förutsättningar, lågutbildade kvinnor och 

kvinnor boende i flerfamiljshus. Det finns ingen tydlig skillnad på utsatthet mellan 

svenskfödda och utlandsfödda kvinnor (BRÅ 2014).  

 

Socialstyrelsen (2016) definition av intimt partnervåld, IPV, innefattar en kombination 

av fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och försummelse. Exempel på våld:  

Fysiskt våld innebär knuffar, bli fasthållen, dragen i håret, biten, riven, bränd, skakad, 

sparkar, örfilar, knytnävsslag, knivstick, stryptag och slagen med tillhyggen.  

Psykiskt våld innebär glåpord, hot, tvång, trakasserier, att bli förlöjligad, bli utsatt för 

kontroll och social isolering.  

Sexuellt våld innebär våldtäkt, andra påtvingade sexuella handlingar, könsstympning 

och sexuella trakasserier. 

Försummelse innebär att den utsatte i samband med sjukdom inte får tillräcklig hjälp 

med hygien, mediciner och mat, eller att förvägras hjälp att komma upp ur sängen.  
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Ekonomiskt våld innebär att den drabbade inte får sköta sin egen ekonomi och kan 

tvingas skriva på viktiga dokument till partnerns fördel. 

Materiellt våld innebär att personliga tillhörigheter slås sönder, stöld av bohag och 

värdesaker och husdjur (Socialstyrelsen 2016). 

 

1.1 Bakgrund 

I en studie av Du Mont et al. (2014) beskrev kvinnorna att de upplevde att 

sjuksköterskor på akutmottagningar var stressade och ibland även respektlös och 

oförskämd. Kvinnorna upplevde att det inte fanns mycket utrymme för deras integritet. 

Kvinnorna beskrev att väntetiden till att få hjälp ofta var bland det jobbigaste. I studien 

efterlyste kvinnorna ett vänligare bemötande och mindre dömande vårdpersonal.   

I Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor (2011) studie framkom det att en 

faktor till att kvinnor dolde sin våldsutsatta situation var att de inte trodde sig vara värd 

vårdpersonalens tid. I studien framgick också att en del kvinnor upplevde 

kommunikationen med primärvården som ett problem eftersom journalöverföringen 

mellan olika vårdgivare tog alldeles för lång tid och att återberättandet av sin historia 

kunde upplevas som jobbigt för kvinnan. För att främja och göra våldsutsatta kvinnors 

möte med vården positiv behövdes en icke dömande vårdpersonal som kunde ge stöd 

och reducera skuld och skam för kvinnan samt möjligheten till att bygga en relation 

mellan vårdgivaren och den utsatta kvinnan (Bradbury-Jones et al. 2011).   

  

 Damra et al. (2015) studie beskrev att gravida muslimska kvinnor upplevde rädsla, 

stressade vårdgivare, bristande kontinuitet och dåligt avskärmade rum som några 

anledningar till att de inte berättade om deras utsatthet för våld. Kvinnorna tyckte att 

frågan om våld var viktig och att dessa frågor skulle vara raka och konkreta. Det största 

missnöjet hos kvinnorna var känslan av anklagelse och brist på intresse från 

vårdpersonalen, brist på stöd och information samt att mest fokus låg på de fysiska 

skadorna (Damra et al. 2015). 

 I Ogunsiji, Wilkes, Jackson & Peters (2012) studie beskrev kvinnor som lever i Afrika 

våld i nära relation som en rädsla ur ekonomiskt perspektiv. Detta då mannen i familjen 

ofta styrde hela husets tillgångar. Vidare beskrev studien att upplevelsen av våld i nära 

relationer präglas av samhället och av individens kultur. Ett socialt stigma fanns riktad 

mot kvinnor som utsatts för våld och våldet ansågs vara en privat ensak inom familjen 

(Ogunsiji et al. 2012). Al-Modallal (2016) studie visade att våldsutsatta kvinnor i 
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flyktingläger, tillsammans med de egna barnen, var helt beroende av mannens ekonomi 

och att den ekonomiska stressen ökade om familjen lever i ett flyktingläger. Denna 

stress kunde i sin tur leda till en ökad risk för både fysiskt och psykiskt våld mot 

kvinnan. 

 

Äldre kvinnor som upplevt våld i nära relation beskrevs i McGarry och Bowden (2017) 

studie som en speciellt sårbar grupp. Dessa kvinnor upplevde mycket skam, depression 

och isolering då de kunde hållas isolerade från sina barn och familjer av förövaren. 

Kvinnorna skämdes över sin situation och hade därför ofta svårt att be om hjälp då de 

inte ville avslöja våldet.  Många äldre kvinnor höll fast vid att äktenskapet skulle hålla 

livet ut. Äldre kvinnor kunde även vara ekonomiskt beroende av sin partner och klarade 

därför inte av att avsluta relationen (McGarry & Bowden 2017).  I Thomas och Scott-

Tilley (2017) studie framkom att psykiskt våld genom isolering var vanligt bland 

kvinnor som utsattes för IPV. Många kvinnor upplevde att de tappade kontakt med släkt 

och vänner desto längre förhållandet fortskred.  Kvinnor beskrev att de upplevde att 

förövaren kontrollerade vilka de träffade, vilka de sms:ade samt vilka kläder de skulle 

bära. I studien framkom även att kvinnor har svårare att lämna ett förhållande där de blir 

utsatta för IPV när det finns barn involverade (Thomas och Scott-Tilley 2017).  

 

I Baird, Creedy och Mitchell (2017) studie framkom det att kvinnorna upplevde sexuellt 

våld, emotionellt våld, extrem kontroll och fysiskt våld för att tvingas till en graviditet 

trots att kvinnorna själva inte kände sig redo. Kvinnorna beskrev att deras manliga 

partner utövade aktiv mobbning och tog kontroll över kvinnornas preventivmedel. 

Kvinnorna förklarade att när graviditeten var ett faktum använde männen det för att 

hålla kvinnorna kvar i det kränkande och våldsamma förhållandet. Kvinnorna beskrev 

också hur de upplevde att männen utnyttjade graviditeten som ett sätt att öka kvinnors 

sårbarhet och beroende av männen. 

 

1.2 Teoretisk referensram 

Transkulturell teori  

Enligt McFarland (2018) beskrivs transkulturell teori utifrån konsensusbegreppen 

människa, hälsa, miljö och vårdande genom förståelse för likheter och olikheter i olika 

kulturer. Begreppen fokuserar på personcentrerad vård och helhetssynen på individen 

oavsett bakgrund eller förutsättningar. Kultur, miljö och social struktur påverkar 
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människans förutsättningar till god hälsa. Miljön ser till historien bakom individen för 

ökad förståelse. Transkulturell teori vill ge sjuksköterskor en guide för att bemöta 

människor individuellt, vilket är viktigt eftersom våld och synen på våld ser olika ut i 

olika kulturer (McFarland 2018).  

Det finns många olika kulturer i världen för sjuksköterskor att ta hänsyn till. Etnicitet 

och religion är inte bara det som avgör individens kultur, utan även sådant som 

individens sociala tillhörighet, utbildningsgrad, ålder, ekonomi och relationsstatus delar 

in vårt eget samhälle i olika kulturgrupper. Sjuksköterskor måste både våga bemöta 

samt ha kunskap till att bemöta våldsutsatta kvinnor. En bred kunskap ger ett bättre och 

tryggare bemötande. 

Författarna anser att transkulturell teori passar till denna studie eftersom den fokuserar 

på personcentrerad vård. Personcentrerad vård är en viktig del för att bemöta varje 

kvinna, som är eller har varit utsatt för IPV, individuellt och utifrån kvinnans egna 

förutsättningar i sin situation. 

 

1.3 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att kulturen kan vara av betydelse för hur kvinnan ser på sig 

själv och våldet. Många våldsutsatta kvinnor känner skam och behöver stöd och 

skuldreducering. Flertalet kvinnor önskar mer tid och ett bättre bemötande från 

vårdpersonalen när det gäller kvinnans utsatthet för våld. Ett förtroende bör byggas upp 

mellan den våldsutsatta kvinnan och vårdpersonalen. Kontinuitet inom vården är viktigt 

för att bygga ett förtroende. En lugn och privat atmosfär är en fördel när frågor om våld 

skall tas upp. Frågor om våld skall vara raka och konkreta. Många kvinnor uppger en 

påhittad historia till de uppkomna skadorna och upplever att de fysiska skadorna tar 

över vårdmötet. 

 

För att sjuksköterskor ska kunna närma sig kvinnor som utsatts för våld och för att 

kunna känna sig trygga i detta, behövs en djupare förståelse för sjuksköterskornas egna 

känslor inom ämnet. För att kunna hjälpa utsatta kvinnor är det fördelaktigt att 

sjuksköterskorna känner sig trygga i mötet och agerandet vid misstänkt våld. Även 

förståelsen till varför sjuksköterskorna själva agerar som de gör när de möter kvinnor 

utsatta för våld. 
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1.4 Syfte  

Att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor har av att möta våldsutsatta kvinnor samt 

vilken upplevelse sjuksköterskor har av att agera vid misstanke om våld. 

 

1.5 Frågeställning 

- Hur beskriver sjuksköterskor sina upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor? 

- Hur beskriver sjuksköterskor sina upplevelser i sitt agerande vid misstanke om 

våld?  

 

2 Metod 

 

2.1 Design  

En litteraturstudie med deskriptiv design med hänsyn till studiens syfte (Polit & Beck 

2017). 

 

2.2 Sökstrategi 

Artiklarna söktes i CINAHL och MedLine. CINAHL innehåller vetenskapliga artiklar 

inom omvårdnad och MedLine innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

medicin (Polit & Beck 2017). Dessa databaser anses därför vara lämpliga till att besvara 

studiens syfte. I CINAHL finns en ordlista/tesaurus, “CINAHL Headings”, och i 

MedLine finns “MeSH-termer”, MeSH är en förkortning av Medical Subject Headings. 

Dessa headings och termer används för att specificera sökorden till huvudsakliga 

sökord. För att söka fram artiklar innehållande en kombination av sökorden användes 

booleanska termen AND mellan sökorden i både CINAHL och MedLine, detta för att få 

fram artiklar som innehöll samtliga sökord. Några av sökorden fanns som ämnesord i 

både CINAHL och i MedLine. Vissa sökord är skrivna som fritext i respektive databas 

då det gav ett bredare resultat.  

 

I Medline användes sökord och kombinationer av sökord som var "Intimate Partner 

Violence AND nurse AND screening”. Begränsningarna i Medline var artiklar 

publicerade mellan år 2009 och 2019, detta för att få den senaste forskningen inom 

ämnet.  

I CINAHL gjordes begränsningarna, artiklar publicerade mellan år 2009 och 2019, för 

att få den senaste forskningen inom ämnet, peer reviewed, för att försäkra oss om att 
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artiklarna är vetenskapligt granskade, artiklarna skulle vara skrivna på engelska, då 

författarna behärskar engelska, och omfatta vuxna då det var endast vuxna som skulle 

studeras i studien. Sökord och kombinationer av sökord som användes i CINAHL var 

“Intimate Partner Violence AND nurse AND experience”.  

 

Författarna använde dessa sökord då dessa kunde kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. “Intimate Partner Violence” kopplas till nyckelordet, intimt 

partnervåld. Sökordet “Nurse” kopplas till studiens undersökta yrkesgrupp och 

“Experience” till sjuksköterskornas upplevelser av våld. Det sista sökordet “Screening” 

kopplas till författarnas frågeställning om sjuksköterskors upplevelse av att agera vid 

våld, då agerandet och frågor är en del av screeningprocessen. Anledningen till de olika 

sökorden i respektive databas var för att minska risken för dubbletter samt för att bredda 

antalet träffar utifrån frågeställningarna. Då författarna ansåg att antalet träffar var 

tillräcklig och relevanta artiklar hittades gjordes inte fler sökningar. För sökord och 

kombinationer av sökningar se tabell 1, söktabell. 

 

2.3 Tabell 1: Söktabell 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal träffar 

 

Antal 

möjliga 

artiklar 

 

Antal 

valda 

artiklar 

MEDLINE 

via 

PubMed 

10 years 

Sökdatum: 

190827 

”IntimatePartner 

Violence"[Mesh*]A

ND nurse [All 

fields] AND 

screening [All 

fields] 

 

86 18 5 

Cinahl 
Linked full text 

Peer reviewed 
(MM** "Intimate 

Partner Violence") 

42 17 6 
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Published Date: 

2009-2019 

English  

Adult  

Sökdatum: 

190828 

 

AND Nurse ”fri 

text”AND 

Experience ”fri 

text” 

   

Totalt: 128 Totalt: 35 Totalt: 11 

*Mesh: Medical subject heading: ämnesord som specificerar sökningen mer exakt.  

**Major concept: ämnesord som specificerar sökningen mer exakt.   

 

2.4 Urvalskriterier  

Inklusionskriterier var både kvalitativa och kvantitativa artiklar med relevans för 

studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle även vara empiriska, vetenskapligt 

granskade samt uppbyggda enligt IMRAD (Introduktion, Metod, Resultat och 

Diskussion), (Polit & Beck 2017).  

Exklusionskriterier var artiklar som inte uppfyller ovanstående kriterier, litteraturstudier 

då dessa inte är primärkällor samt studier som inte fanns tillgängliga via databaserna vid 

Högskolan i Gävle. 

 

2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Det totala antalet sökträffar i CINAHL och MedLine var 128 stycken. Artiklarnas titel 

och abstract lästes igenom noggrant för att bedöma om artiklarna svarade på syftet. En 

artikel sorterades bort då de visade sig vara en dubblett. Sammantaget exkluderades 93 

artiklar, dessa svarade inte på studiens syfte, var litteraturstudier eller fanns inte fritt 

tillgängliga på databasen via Högskolan i Gävle. Återstående 35 artiklar 

fulltextgranskades genom att läsa igenom hela artikeln. 24 artiklar sorterades bort då de 

inte i tillräcklig grad svarade på syftet eller saknade struktur enligt IMRAD. Återstående 

11 artiklar användes till studiens resultat och granskades utförligt genom att fylla i 

relevans- och granskningsmallar där samtliga artiklar uppfyllde kriterierna samt artikel- 

och resultatmallar, se bilaga 1-5. För urvalsprocess se Figur 1.               
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2.6 Figur 1, flödesschema 
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2.7 Dataanalys 

Författarna valde att följa Aveyard (2019) struktur för dataanalys. Samtliga artiklar 

lästes noggrant igenom av båda författarna. Detta moment gjordes på varsitt håll för att 

därefter diskutera och välja ut artiklar tillsammans. Artiklarna granskades därefter 

genom att använda granskningsmallar avseende artiklarnas relevans och kvalitet, se 

bilaga 3-5. Därefter identifieras nyckelord och teman från studiernas resultat, dessa 

markerades med en överstrykningspenna och fördes in i tabeller för att se artiklarnas 

likheter och olikheter. Författarna satt även här på varsitt håll och strök under och lade 

in relevanta delar från de valda artiklarnas innehåll i ett gemensamt dokument. När nya 

teman var sammanställda redovisades dessa i studiens resultat. Huvudtemat redovisades 

först och har sedan brutits ned och förklaras mer ingående. Slutligen har författarna 

tillsammans sett över resultatet samt reflektera kring resultatets betydelse i bland annat 

det kliniska arbetet. För att se valda artiklar samt en sammanfattning av valda 

artiklarnas resultat se bilaga 1 och 2. 

 

2.8 Etiska överväganden 

Författarna var medvetna om att fusk och plagiat inte får förekomma i forskning och 

etiska övervägande har setts över innan arbetet påbörjades. Därför tog författarna del av 

Forsberg & Wengström (2015) riktlinjer av etiska överväganden. Författarna har strävat 

efter att vara fri från egna värderingar samt en objektiv inställning. Med fusk, plagiat 

och förfalskning menas t.ex. att medvetet vilseleda, framställa andras texter som sina 

egna och att medvetet försöka få något att framstå som något annat än det riktiga. 

 

3 Resultat 

 

Resultatet i denna litteraturstudie är det sammanställda resultatet som framkommit ur 11 

vetenskapliga artiklar vilka är utvalda för att svara på studiens syfte. Artiklarna 

presenteras enskilt i bilaga 1 och 2. Efter analys och diskussion av artiklarnas resultat 

kunde tre huvudteman med fyra underteman utformas. Dessa presenteras i löpande text i 

resultatet. Studiens tre huvudteman är: Sjuksköterskors upplevelser av känslor i mötet 

med våldsutsatta kvinnor, Sjuksköterskors upplevelser av att agera vid misstanke om 

våld och Sjuksköterskors upplevelse av kunskap och utbildning i deras agerande vid 

misstanke om våld. Begreppet intimt partnervåld kommer nedan presenteras som IPV. 
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3.1 Sjuksköterskors upplevelser av känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 
 
I flera studier beskrev sjuksköterskor känslor som hjälplöshet, rädsla, empati, sorg, 

frustration, ilska och chock i mötet med våldsutsatta kvinnor (Beynon, Gutmanis, Tutty, 

Wathen & Macmillan 2012; Robinson 2010; Sprague et al. 2016; van der Wath, van 

Wyk & Janse van Rensburg 2013). Dessa känslor kunde uppkomma när 

sjuksköterskorna inte visste hur de skulle hantera situationen, när den utsatta kvinnan 

inte ville anmäla våldet eller när sjuksköterskorna upplevde att det enda de kunde hjälpa 

kvinnan med var hennes fysiska skador. Sjuksköterskorna kunde känna frustration när 

den kvinnliga patienten inte ville ta emot deras emotionella hjälp, vilket även beskrevs 

som en bidragande orsak till att sjuksköterskorna inte frågade om IPV och prioriterade 

den medicinska vården (Robinson 2010). Observationen av den kvinnliga patientens 

fysiska skador såsom blåmärken, frakturer, eventuella funktionshinder eller dödsorsak 

beskrevs som en traumatisk upplevelse för sjuksköterskor och att minnen med bilder på 

kvinnans skador kunde återkomma. Även lyssnandet på kvinnans berättelse om hennes 

upplevda IPV framkallade smärtsamma känslor hos sjuksköterskor och 

sjuksköterskorna kände ofta en oro när den kvinnliga patienten lämnat mottagningen.  

Dessa känslor beskrevs av sjuksköterskor som en risk för att utveckla stress och 

depression hos dem själva vilket i sin tur kunde påverka deras privatliv (van der Wath, 

van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Flera sjuksköterskor kunde ändå uppleva en bra 

känsla genom att försöka hjälpa utsatta kvinnor (Robinson 2010) och sjuksköterskor 

som själva hade utsatts för IPV upplevde mötet och samtalet med den kvinnliga 

patienten som enklare med sjuksköterskornas egen erfarenhet av våld (Sprague et al. 

2016). 

 

Skuld och skyldighet är andra känslor som sjuksköterskor beskrev sig uppleva. Känslan 

av skuld kunde uppkomma när kvinnan i ett tidigare möte dementerat sjuksköterskans 

misstanke om våld och det senare visade sig förekomma våld i hemmet. En del 

sjuksköterskor beskrev det som sin skyldighet att berätta om sin anmälningsplikt 

gällande våld samt att de hade en skyldighet att identifiera våldet eftersom att andra 

instanser i samhället inte alltid var kvinnan behjälplig (Beynon et al. 2012; Jack et al. 

2017; Sprague, Hatcher, Wollett & Black 2017). 
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3.1.1 Manliga sjuksköterskors upplevelse av känslor i mötet med våldsutsatta 

kvinnor 

I både van Wyk och van der Wath (2015) och Robinson (2010) studier framkom det att 

manliga sjuksköterskor upplevde att deras kvinnliga kollegor hade en lättsammare 

upplevelse i mötet med kvinnliga patienter som utsatts för våld då kvinnans förövare 

oftast var en man. Manliga sjuksköterskor upplevde sig mer bekväm med att ta hand om 

kvinnans fysiska skador (Robinson 2010). I van Wyk och van der Wath (2015) studie 

framkom också de manliga sjuksköterskornas känsla av obehag tillsammans med 

känslan av att bli dömd av både offret och förövaren eftersom de var av samma kön som 

förövaren. Detta bidrog även till en känsla av skam inför den kvinnliga patienten 

samtidigt som de manliga sjuksköterskorna kände sympati med den kvinnliga patienten. 

 

3.1.2 Sjuksköterskors distansering till sina känslor i mötet med våldsutsatta 

kvinnor 

Sjuksköterskor fann det svårt att förstå hur den kvinnliga patientens förövare kunde 

begå en sådan hemsk våldshandling mot kvinnan. En del sjuksköterskor beskrev också 

att de var tvungna att distansera sig känslomässigt för att undvika en egen känslomässig 

smärta, även om de då kände sig hjärtlösa (van der Wath, van Wyk & Janse van 

Rensburg 2013; van Wyk & van der Wath 2015). 

 

3.2 Sjuksköterskors upplevelser av att agera vid misstanke om våld  

Genom att ställa frågan om IPV till sina kvinnliga patienter upplevde sjuksköterskor att 

de visade de kvinnliga patienterna att IPV inte var tillåtet i det svenska samhället samt 

vart kvinnorna kunde vända sig om de i framtiden skulle bli utsatta för våld (Anderzen 

et al. 2018).  

   

I Jack et al. (2017) studie med sjuksköterskor som gjorde hembesök till nyblivna 

mödrar ansåg sjuksköterskorna att det var lättare att komma in på ämnet och fråga om 

IPV under allmänna diskussioner om t.ex. föräldraskap, relationer, säkerhet eller 

upplevelser i barndomen jämfört med ett frågeformulär. Medan sjuksköterskor i 

Anderzen et al. (2018) studie ansåg att ett strukturerat instrument eller en strukturerad 

metod för att identifiera IPV gav mer ärliga svar från kvinnan samt att den metoden 

stöttade sjuksköterskorna till att vara mer fokuserad på ämnet. Studien beskrev också att 
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sjuksköterskor upplevde att frågan om IPV inte var det svåra, utan att det var agerandet 

som var det svåra (Anderzen et al. 2018).   

 

Sjuksköterskor i Brykczynski, Crane, Medina och Pedraza (2009) studie beskrev vikten 

av att fråga sina kvinnliga patienter om IPV och då helst flera gånger för att ge kvinnan 

flera möjligheter att våga berätta om de utsatts för IPV. Ett misslyckat möte kunde ändå 

resultera i ökad erfarenhet och göra sjuksköterskor mer observant på IPV i framtiden. 

3.2.1 Miljö och tidsbrist som hinder för att agera vid misstanke om våld 

Flera studier visade att hinder som sjuksköterskor upplevde för att fråga om IPV var 

brist på tid och sjuksköterskornas arbetsmiljö. Att ställa frågan innebar att besöket tog 

mer tid, vilket många sjuksköterskor upplevde att de inte hade. Om frågan om IPV 

skulle ställas så skulle det också finnas tid att lyssna och ta tag i problemet. Situationen 

var inte alltid optimal för att ställa frågan till den kvinnliga patienten. Sjuksköterskors 

arbetsmiljö upplevdes ofta som stressig och besöken skulle avklaras så snabbt som 

möjligt. Att fråga och agera vid IPV var ofta komplext och det kunde då vara svårt att 

snabbt hitta en bra lösning. Sjuksköterskor upplevde att deras arbetsplats hade 

begränsningar som t.ex. brist på en privat atmosfär, vilket beskrevs som hinder till att 

fråga den utsatta kvinnan om våld. (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Ben-Natan et 

al. 2012; Beynon et al. 2012; Robinson 2010; van Wyk & van der Wath 2015). 

Sjuksköterskor upplevde att hembesök inte var ett bra tillfälle för att fråga om IPV. 

Detta för att atmosfären hemma inte var tillräckligt privat eftersom att andra 

familjemedlemmar kunde vara hemma vid besöket. Ett bra tillfälle att ta upp sådana 

frågor var istället vid planerade enskilda besök på mottagningen då närstående särskilt 

ombeds att inte följa med (Anderzen et al. 2018).      

 

3.2.2 Sjuksköterskors upplevelse av kultur i deras agerande vid misstanke om 

våld 

Sjuksköterskor kunde ibland uppleva kulturella olikheter som ett hinder för frågor om 

våld. Det kunde också upplevas som extra känsligt om en manlig sjuksköterska frågade 

en kvinnlig patient om våld. Med kulturella olikheter menade sjuksköterskorna bl.a. 

synen på våld och våldets acceptans inom olika kulturer (Al-Natour, Qandil & Gillespie 

2016; Anderzen et al. 2018; Beynon et al. 2012). I Jack et al. (2017) beskrevs 
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sjuksköterskors förutfattade meningar och attityder, rädsla och myter om IPV som ett 

hinder för att de skulle fråga och agera vid misstanke om våld. 

 

3.3 Sjuksköterskors upplevelse av kunskap och utbildning i deras agerande vid 

misstanke om våld 

I flera studier framkom det att det var viktigt för sjuksköterskor att känna sig bekväm i 

sin professionella roll vid misstanke om IPV. Faktorer som utbildning, kunskap och 

tidigare erfarenheter av IPV gjorde sjuksköterskor tryggare och mer motiverad att ta upp 

ämnet med sina kvinnliga patienter. Desto mer vetskap sjuksköterskor hade om hur de 

skulle agera och vilka alternativ till hjälp som fanns att tillgå vid misstanke om IPV, 

desto mer tenderar de att faktiskt utföra identifieringen av IPV på sina kvinnliga 

patienter. Sjuksköterskor som upplevde identifieringen av IPV som positivt såg fördelar 

med att kunna hjälpa den utsatta kvinnan genom sina kunskaper och erfarenheter (Al-

Natour, Qandil & Gillespie 2016; Anderzen et al. 2018; Ben-Natan, Ben-Ari, Bader & 

Hallak 2012).  Bristen på dessa faktorer (utbildning, kunskap och tidigare erfarenhet) 

inom IPV samt sjuksköterskors bristande insikt i sjukhusets riktlinjer vid IPV, var ofta 

orsaker till varför sjuksköterskor inte frågade sina kvinnliga patienter om våld (Al-

Natour, Qandil & Gillespie 2016; Robinson 2010; Ben-Natan et al. 2012). I Ben-Natan 

et al. (2012) studie framkom det att det fanns sjuksköterskor som aldrig frågat om IPV 

och att endast några få sjuksköterskor kände till att även om den kvinnliga patienten inte 

ville prata om IPV så skulle sjuksköterskorna informera den kvinnliga patienten om 

tillgänglig support och rådgivningstjänster för IPV. 

 

I flera studier uttryckte sjuksköterskor behovet av mer utbildning och kunskap i att 

upptäcka tecken på IPV för att lättare kunna identifiera IPV (Jack et al. 2017; Al-

Natour, Qandil & Gillespie 2016; Robinson 2010). Sjuksköterskor upplevde att det 

fanns behov av vägledning i hur de ska tolka och agera efter sin magkänsla av att 

kvinnan är utsatt för någon typ av våld då IPV ofta identifierades först vid synliga och 

tydliga skador på kvinnan eller i kvinnans hem (Jack et al. 2017).  

Sjuksköterskor kände ett behov av mer kunskap om när de skulle kontakta andra 

samhällstjänster som till exempel socialtjänst, tillförlitliga tolkar eller andra speciella 

resurser för invandrare (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Beynon et al. 2012). I 

Beynon et al. 2012 studie efterfrågade sjuksköterskorna även stöttning från kollegor och 
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sjukhusledning samt hjälpmedel för frågor om våld och att dessa frågor skulle införas 

som rutin vid besök för att underlätta identifieringen av IPV. 

I Robinson (2010) studie uttryckte sjuksköterskor ett behov av en större insikt i 

arbetsplatsens policy gällande IPV och sjuksköterskor i Al-Natour, Qandil och Gillespie 

(2016) studie ville ha mer kunskap i hur IPV skulle dokumenteras i patientens journal. 

 
 

4 Diskussion 

 
Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor har av att möta 

våldsutsatta kvinnor samt vilken upplevelse sjuksköterskor har av att agera vid 

misstanke om våld. I studiens resultat framkom både positiva och negativa upplevelser 

och känslor. Positiva känslor uppkom genom att sjuksköterskor med sin kunskap och 

erfarenhet ser en möjlighet att kunna hjälpa sina kvinnliga patienter som utsatts för 

intimt partnervåld, IPV. Sjuksköterskors negativa upplevelser i mötet med kvinnliga 

patienter tycks ibland kunna förklara varför sjuksköterskor inte förmår sig att agera vid 

misstänkt IPV. Även bristen på bl.a. utbildning, stöttning och resurser till sjuksköterskor 

verkar vara av betydelse för vilken upplevelse och vilka känslor som uppkommer hos 

sjuksköterskorna i mötet med våldsutsatta kvinnor samt hur sjuksköterskorna agerar. 

 

4.1 Resultatdiskussion 
 

4.1.1 Sjuksköterskors upplevelser av känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 
 
Känslor som hjälplöshet, rädsla, empati, sorg, frustration, ilska och chock är 

gemensamma känslor som sjuksköterskor upplever i mötet med våldsutsatta kvinnor, 

detta beskrivs även i (Beynon et al. 2012; Robinson 2010; Sprague et al. 2016; van der 

Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Dessa känslor kan ha ett sammanhang 

med sjuksköterskors bristande kunskap vid IPV. Sjuksköterskors brist på kunskap 

beskrivs i flera studier (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Robinson 2010; Ben-

Natan et al. 2012). Känslorna tillsammans med sjuksköterskornas brist på kunskap kan 

vara en bidragande orsak till varför de fokuserar på att vårda den våldsutsatta kvinnans 

fysiska skador och frågor om IPV uteblir. Att sjuksköterskornas fokus hamnar på de 

fysiska skadorna är något som även den våldsutsatta kvinnan uttrycker som ett missnöje 

i vårdtillfället, vilket kvinnorna i Damra et al. (2015) beskriver.  
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Många sjuksköterskor tycks ha svårt att hantera sina känslor både i det aktuella 

vårdtillfället och efter att den kvinnliga patienten har lämnat mottagningen, vilket van 

der Wath, van Wyk och Janse van Rensburg (2013) studie beskriver. Sjuksköterskornas 

svårighet med att hantera sina känslor kan ha ett samband med den bristande stöttningen 

från både kollegor och ledning. Sjuksköterskor som själva hade upplevt IPV upplevde i 

Sprague et al. (2016) studie att de med sin personliga erfarenhet hade det enklare att 

samtala med utsatta kvinnor. Denna upplevelse kan bero på den erfarenhet 

sjuksköterskorna själva har av att vara våldsutsatt och tanken på hur de själva skulle 

vilja bli bemötta inom vården. Flera sjuksköterskor beskriver i Robinson (2010) att de 

trots allt får en bra känsla av att åtminstone försöka hjälpa våldsutsatta kvinnor. Detta 

visar på att det även finns positiva känslor hos sjuksköterskor när de agerar vid IPV och 

vårdar en våldsutsatt kvinna, trots att mycket negativa och jobbiga känslor upplevs 

samtidigt. 

 

En del sjuksköterskor upplever att det är deras skyldighet att agera när en kvinnlig 

patient misstänks vara utsatt för våld, då andra instanser inte alltid är den våldsutsatta 

kvinnan behjälplig, och att de får skuldkänslor om deras agerande skulle misslyckas 

(Beynon et al. 2012; Jack et al. 2017; Sprague et al. 2017). Dessa upplevelser talar för 

sjuksköterskors känsla av ansvar inför våldsutsatta kvinnor. Med detta ansvar är det 

också viktigt att sjuksköterskornas tillvägagångssätt för att agera är beprövat, att 

sjuksköterskorna innehar tillräckligt med kunskap och att sjuksköterskorna kan hantera 

och känna sig trygg i både situationen, agerandet och omhändertagandet av kvinnan. 

Den transkulturella teorin understryker vikten av en helhetssyn på individen samt en 

personcentrerad vård (McFarland 2018). Genom sjuksköterskornas helhetssyn av den 

våldsutsatta kvinnan ses hon inte endast som ett våldsoffer utan som en individ. Med 

denna syn är det möjligt att sjuksköterskor kan se våldsutsatta kvinnor ur fler perspektiv 

som t.ex. någons mamma, syster eller dotter och mer positiva känslor kan upplevas i 

vårdmötet. 

 

I föreliggande studie framkom det att manliga sjuksköterskor upplever det svårare 

jämfört med deras kvinnliga kollegor att bemöta våldsutsatta kvinnor. Det kan vara av 

betydelse för alla sjuksköterskor att vara medveten om att det kan skapa känslan av 

obehag och skam för manliga sjuksköterskor vid frågor om IPV. Därför kan det lättare 
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bli att en manlig sjuksköterska fokuserar på den utsatta kvinnans fysiska skador 

(Robinson 2010). 

 

En del sjuksköterskor beskriver att de är tvungna att distansera sig till sina känslor när 

de möter våldsutsatta kvinnor (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013; van 

Wyk & van der Wath 2015). Detta är förmodligen ett sätt för sjuksköterskor att hantera 

sina känslor och för att känslomässigt orka arbeta inom vården. Det är förmodligen 

också ett relativt vanligt sätt för sjuksköterskor, inom alla professioner, att hantera svåra 

situationer på för att själva inte bli alltför påverkad. 

 

4.1.2 Sjuksköterskors upplevelse av att agera vid misstanke om våld 
 
I föreliggande studie framkom det att erfarenhet, god självkänsla och utbildning skapar 

förutsättningar för att sjuksköterskor ska känna sig tryggare och mer motiverad till att 

agera vid IPV. Den transkulturella teorin vill ge sjuksköterskor förutsättningarna att 

våga möta kvinnor individuellt (McFarland 2018). Personcentrerad vård och med rätt 

förutsättningar genom kunskap om hur sjuksköterskor ska agera samt stöd från 

arbetsplatsen ökar motivationen till att agera vid IPV. Det framkommer i både Al-

Natour, Qandil & Gillespie (2016) och Anderzen et al. (2018) studier att kunskap är 

viktigt för sjuksköterskors självkänsla och för att de ska våga agera vid misstänkt våld. I 

föreliggande studie framkom också att det är känslomässig krävande att lyssna på 

kvinnors upplevelse av IPV. Det kan därför vara av betydelse för sjuksköterskor att de 

får den utbildning och stöd från arbetsplatsen som krävs för att våga agera vid IPV. 

Bristen på kunskap hindrar sjuksköterskor från att identifiera fler kvinnor utsatta för 

IPV som skulle kunna bli hjälpta i deras utsatta situation. Bristen på kunskap 

framkommer även i ven Ben-Natan et al. (2012) som belyser i sin studie att 

sjuksköterskor oftare agerar vid IPV desto mer kunskap och erfarenhet de har. Även 

Anderzen et al. (2018) studie styrker bristen på kunskap då det framkommer att det är 

agerandet efter ett positivt utslag i frågor om IPV som är det svåra, inte själva frågan om 

IPV.  

 I föreliggande studie framkom två motsatta upplevelser av att arbeta med hjälpmedel 

och frågeformulär vid frågor om IPV till den kvinnliga patienten. 

I Jack et al. (2017) studie framkommer det att sjuksköterskor som gör hembesök till 

nyblivna mödrar upplever att det är enklare att komma in på ämnet, IPV, under 

allmänna diskussioner om t.ex. föräldraskap, relationer, säkerhet eller upplevelser i 
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barndomen, jämfört med att använda ett frågeformulär. I Anderzen et al. (2018) studie 

däremot framkommer att sjuksköterskor anser att ett strukturerat frågeformulär för 

identifiering av IPV ger ett mer ärligt svar samt att det stöttar sjuksköterskor till att vara 

fokuserad på ämnet. Sjuksköterskor i Anderzen et al. (2018) studie upplever inte att 

frågor om IPV vid ett hembesök är ett bra tillfälle eftersom atmosfären inte är 

tillräckligt privat, då andra familjemedlemmar kan befinna sig i hemmet.  

Det kan vara av större vikt att sjuksköterskor agerar vid IPV och därför hittar sitt eget 

arbetssätt som kan möjliggöra detta än att de inte agerar vid misstanke om intimt 

partnervåld. För att kunna bemöta varje individ personcentrerat som den transkulturella 

teorin beskriver (McFarland 2018), bör sjuksköterskor vara flexibel och anpassa sig i 

mötet med den enskilda kvinnan. Enligt de våldsutsatta kvinnorna i Damra et al. (2015) 

studie är det viktigt att sjuksköterskor faktiskt ställer frågan om våld samt att frågorna är 

både raka och konkreta.  

 

Brist på tid verkar vara ett återkommande problem för sjuksköterskor och att agera vid 

IPV upplevs ta mera tid av besöket än vad sjuksköterskorna upplever sig ha möjlighet 

att ge deras kvinnliga patienter, vilket även framkommer i (Al-Natour, Qandil & 

Gillespie 2016; Ben-Natan et al. 2012; Beynon et al. 2012; Robinson 2010; van Wyk & 

van der Wath 2015) studier.  I en stressig arbetsmiljö verkar vårdandet av de fysiska 

skadorna prioriteras före frågor till hur skadorna uppkom, vilket även Beynon et al. 

(2012) beskriver i sin studie. Detta speglar sig i kvinnornas upplevelse av att 

sjuksköterskor upplevs som väldigt stressade, ointresserade och ibland även anklagande 

och respektlösa (Damra et al. 2015; Du Mont et al. 2014).  För att försöka förhindra att 

kvinnan utsättas för dessa skador igen kan det vara viktigt att även försöka prioritera 

frågor om IPV och för att förbättra kvinnans negativa upplevelse av sjuksköterskor är 

det av stor vikt att sjuksköterskorna åtminstone försöker behålla lugnet, även i de mest 

stressfulla situationerna. 

 

Orsaken till uteslutandet av frågor och brister i agerandet vid misstänkt IPV verkar 

delvis vara sjuksköterskornas bristande kunskap om IPV men även sjuksköterskornas 

arbetsmiljö har betydelse. Sjuksköterskor beskriver att det finns situationer där det inte 

kan erbjudas en tillräckligt privat atmosfär för att värna om de kvinnliga patienternas 

integritet vilket även beskrivs i (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Ben-Natan et al. 

2012; Beynon et al. 2012; Robinson 2010; van Wyk & van der Wath 2015) studier. 
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Detta återspeglar de kvinnliga patienternas upplevelse då de beskriver att det inte fanns 

mycket utrymme för deras integritet, t.ex. dåligt avskärmade rum, vid deras 

vårdåtagande efter IPV (Damra et al. 2015; Du Mont et al. 2014). Dessa situationer gör 

det svårare för sjuksköterskor att bygga en förtrolig relation med den våldsutsatta 

kvinnan som bidrar till att kvinnorna vågar berätta om sin situation, vilket även 

kvinnorna i Damra et al. (2015) studie beskriver.  

 

Den transkulturella teorin beskriver att förståelsen för olika kulturer är viktigt för 

människa, hälsa, miljö och vårdande (McFarland 2018).  Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor har kännedom om att det finns olika kulturer, även olika kulturer i vårt 

eget samhälle. Den våldsutsatta kvinnans kultur behöver inte grunda sig i hennes 

etnicitet, utan kan grunda sig på t.ex. vilken ålder, samhällsklass eller umgänge kvinnan 

har. Utbildning och kunskap om olika kulturer är en viktig del i sjuksköterskans 

profession då våldet samt synen på våld kan se olika ut i olika kulturer vilket även (Al-

Natour, Qandil & Gillespie 2016; Anderzen et al. 2018; Beynon et al. 2012) studie 

beskriver. Den våldsutsatta kvinnans kultur är också av vikt för hur hon upplever eller 

har upplevt våldet (Ogunsiji et al. 2012). Det är också viktigt att ha kunskap om olika 

kulturers syn på mannen och kvinnan som vårdgivare eftersom det ibland kan vara 

känslosamt för en utsatt kvinna att bli vårdad av en manlig sjuksköterska, detta 

framkommer även i Beynon et al. (2012) studie.  

Sjuksköterskor bör sträva efter en bra attityd och inte döma den utsatta kvinnan oavsett 

hur många gånger hon har vårdats för IPV. Sjuksköterskor bör istället se det aktuella 

vårdtillfället och göra det bästa av det.  

 

4.1.3 Sjuksköterskors upplevelse av kunskap och utbildning i deras agerande vid 
misstanke om våld 

 
Återigen beskrivs kunskap och förståelse som viktiga byggstenar inom vårdandet i den 

transkulturella teorin (McFarland 2018).  För både sjuksköterskor och patienters 

trygghet är det viktigt att veta vilka rutiner sjuksköterskor ska följa samt vilka resurser 

som finns att tillgå när en kvinnlig patient berättar att hon utsatts för IPV. Detta är något 

som sjuksköterskor inte verkar ha tillräcklig vetskap om och som sjuksköterskor anser 

som ett hinder för agerandet vid IPV (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Robinson 

2010; Ben-Natan et al. 2012). 
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Konsekvenserna av detta kan bland annat resultera i att identifieringen av IPV blir 

fördröjd och kvinnan utsätts för ännu mer våld. En studie av Jack et al. (2017) visar att 

IPV ofta identifieras först då kvinnans skada är uppenbar eller när det finns tydliga 

skador i hemmet. 

Även journaldokumentationen vid IPV beskrivs av en del sjuksköterskor som svår och 

de önskar mer kunskap i detta (Al-Natour, Qandil och Gillespie 2016). Risken med 

bristande kunskap i journalföringen är att den uteblir och den våldsutsatta kvinnan får 

återupprepa sin historia om hon besöker en annan vårdgivare. Återberättandet beskrivs 

speciellt som en jobbig del av våldsutsatta kvinnor (Bradbury-Jones et al. 2011). 

För att sjuksköterskorna ska få en mer positiv inställning vid mötet med våldsutsatta 

kvinnor samt för att frågor och agerande ska vara möjlig samt vara så säker som möjligt 

behövs mer kunskap och utbildning inom området. Sjuksköterskor måste både våga 

bemöta samt ha kunskap till att bemöta alla patienter. En bred kunskap ger ett bättre och 

tryggare bemötande och omhändertagande. Kunskap bidrar även till sjuksköterskornas 

trygghet i sin profession och tryggheten kan i sin tur ge en bättre upplevelse i mötet med 

våldsutsatta kvinnor både för sjuksköterskorna och den utsatta kvinnan.  Det är viktigt 

att denna kunskap kommer tidigt, möjligen redan i sjuksköterskans grundutbildning 

vilket även Doran & Hutchinson (2017) studie tyder på då flera studenters attityder 

gällande IPV visar på en bristande förståelse inom ämnet. 

 
 
4.2 Metoddiskussion 

 
Design: En beskrivande litteraturstudie valdes med hänsyn till studiens syfte (Polit & 

Beck 2017). Syftet med studien var att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor har av 

att möta våldsutsatta kvinnor samt vilken upplevelse sjuksköterskor har av att agera vid 

misstanke om våld. För design, se 2.1 Design. 

Sökstrategi: I enlighet med Polit & Beck (2017) sökte författarna i två olika databaser, 

CINAHL och MedLine. Begränsningar och headings användes i respektive databas för 

att precisera sökningarna. Användandet av två databaser och preciseringen av 

sökningarna kan ses som en styrka i studien. Olika sökord användes i CINAHL och 

MedLine. Detta för att minska risken för dubbletter bland artiklarna samt för att få ett 

bredare resultat för vårt syfte. Men med olika sökord finns också risken att relevanta 

artiklar missats i den andra databasen, vilket är en svaghet i studien. För att få ett 

säkrare och ett mer tillförlitligt resultat hade samma sökning med samma sökord kunnat 
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göras i både CINAHL och MedLine. För utförligare beskrivning av sökstrategi, se 2.2 

Sökstrategi. 

Urvalskriterier: Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i studien. Dock flest 

kvalitativa eftersom att de är beskrivande vilket även denna studie syftar till att vara. De 

kvantitativa artiklar som användes kunde ändå tolkas för att sedan beskrivas. Samtliga 

artiklar är vetenskapligt granskade för att ge ett säkrare resultat, vilket också är en av 

styrkorna i studien (Polit & Beck 2017). För utförligare beskrivning av urvalskriterier, 

se 2.4 Urvalskriterier. 

Urvalsprocess: Författarna har noggrant granskat studiens artiklar för att vara säkra på 

att samtliga svarar på studiens syfte. Artiklar med fler deltagare hade kunnat användas 

och en större spridning geografiskt hade kunnat väljas för att få ett bredare perspektiv, 

detta hade styrkt studiens resultat. Även fler artiklar med manliga sjuksköterskor hade 

kunnat sökas för att få ett tydligare resultat ur deras synvinkel. För fullständig 

urvalsprocess se 2.5 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar. 

Dataanalys: Författarna valde att följa Aveyards (2019) modell för dataanalysen. Detta 

för att på ett strukturerat, säkert och beprövat sätt granska de valda artiklarnas resultat, 

detta är en styrka med studien. För en utförligare beskrivning av dataanalys, se 2.7 

Dataanalys. 

Etiska överväganden: Författarna tog del av Forsberg & Wengström (2015) etiska 

riktlinjer innan arbetet med studien påbörjades. Författarna strävade också efter att ha en 

så objektiv inställning till artiklarna som möjligt. Detta för att författarna inte skulle ha 

en påverkan på resultatet. Deltagandet av de etiska riktlinjerna och författarnas strävan 

efter en objektiv inställning är en styrka i studien. För en utförligare beskrivning av 

etiska överväganden, se 2.8 Etiska överväganden. 

 

4.3 Kliniska implikationer 
 

Genom att identifiera sjuksköterskors upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor ökar 

också möjligheten till en förbättring inom vården, både för sjuksköterskor i sin 

profession och för kvinnan som vårdtagare. Sjuksköterskornas positiva upplevelser kan 

antas vara det som fungerar bra i mötet med våldsutsatta kvinnor medan de negativa 

upplevelserna kan antas vara okunskap, resursbrist eller andra brister i 

sjuksköterskornas arbetsmiljö. De positiva och de negativa upplevelserna är lika viktiga 

att identifiera för att kunna utveckla vården samt se vilken kunskap som fattas för att 

kunna vägleda och utbilda sjuksköterskor i rätt riktning. Med steget i rätt riktning ökar 
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sjuksköterskornas trygghet inom ämnet och de kan därmed ge en tryggare och säkrare 

vård till en redan utsatt grupp individer. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Fortsatta studier inom området ät viktigt för att identifiera de negativa upplevelsernas 

relation till sjuksköterskors nuvarande kunskap och behov av utbildning. Detta för att 

kunna bygga en utbildning som ger sjuksköterskor de verktyg som behövs för att känna 

sig trygga i att vårda kvinnor som utsatts för våld. Även relationen mellan 

sjuksköterskans negativa upplevelser och bristen på resurser bör ses över för att 

möjliggöra en bra relation mellan olika instanser i samhället. 

 

4.5 Slutsats 
 

Av studiens resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskor har både positiva och 

negativa upplevelser i mötet med våldsutsatta kvinnor. En bidragande faktor till just 

dessa upplevelser tycks vara sjuksköterskans grad av utbildning inom ämnet, de resurser 

som finns till hjälp samt vilken stöttning sjuksköterskorna får från bl.a. kollegor och 

ledning. Upplevelsen av känslor, stöttning och kunskap verkar i sin tur verkar vara 

bidragande för sjuksköterskornas upplevelse av sitt agerande vid misstanke om våld. 

Identifieringen och utforskningen av de positiva och negativa känslorna samt 

sjuksköterskornas upplevelse av agerandet ger en ökad möjlighet för sjuksköterskor att 

möta våldsutsatta kvinnor på bästa sätt samt för att den våldsutsatta kvinnan ska känna 

sig trygg i vården. Därför behövs mer kunskap om vad som orsakar dessa upplevelser 

hos sjuksköterskor samt om vad som krävs för att öka de positiva och minska de 

negativa upplevelserna. 
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6 Bilagor 

 

6.1 Bilaga 1: Artikelmall  

 

Författare,  

Publikationsår, 

studieland 

 

Titel Design och 

eventuell ansats 

Undersökningsgrup

p 

Datainsamlings 

metod 

Dataanalysmetod 

Al-Natour,A.,Qandil, A. 

& Gillespie, G. L. 

(2016). Jordaninen 

Nurses’ roles in screening 

for intimate partner 

violence: a 

phenomenological studie 

Kvalitativ ansats 

 

Femonologisk 

design 

12st Sjuksköterskor 

6 kvinnor  

6 män 

 

Över 22år 

Minst 1-års 

erfarenhet 

Intervjuer som 

spelades in. 

30-45 minuter 

 

Intervjuer som sedan 

transkriberats.  

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Anderzen, C. A., Gillå, 

C., Lind, M., Almqvist, 

K., Lindgren Fändriks, 

A. & Källström, Å. 

(2018). Sverige 

Child healthcare nurses’ 

experiences of asking new 

mothers about intemate 

partners violence.  

 

Kvalitativ 

ansats 

 

15st BVC 

Sjuksköterskor 

 

Kvinnor 

37-57år  

Intervjuer som 

spelades in.  

 

21-72 minuter 

(medelvärde: 40min) 

Induktiv tematisk 

analys med teman  

och kodning. 



  

  

Kvasi-

exprimentell 

design 

2-13års erfarenhet  

Ben-Natan, M., Ben 

Ari, G., Bader, T. & 

Hallak, M. (2012). 

Israel  

Universal screening for 

domestic violence in 

a department of obstetrics 

and gynaecology: a patient 

and carer perspective 

 

Kvantitativ  

ansats  

 

Deskriptiv design  

 

 

80st Sjuksköterskor   

20st läkare 

80 kvinnor  

20 män  

23-65 år 

Mer än 5 års 

erfarenhet 

(Endast uppgifter 

från sjuksköterskor 

användes) 

Telefonintervjuer 

och frågeformulär 

Frågeformulär som 

sammanställs med 

statistik 

Beynon, C.-E., 

Gutmanis, I. A., Tutty, 

L. M., Wathen, C. N. & 

Macmillan, H.-L. 

(2012). Kanada 

Why physicians and nurses 

ask (or don’t) about partner 

violence: a qualitative 

analysis 

Kvantitativ ansats 

 

Induktiv 

innehållsananalys 

 

597 Sjuksköterskor 

328 läkare 

624 kvinnor  

301 män 

Ålder: 20-60+ 

Slumpvis utvalda.  

 

e-mail utskick Självadministrerade 

undersökningsverktyg, 

skapade tema utifrån 

frågorna. 



  

  

(Endast uppgifter 

från sjuksköterskor 

användes.)   

Brykczynski, K. A., 

Crane, P., Medina, C. 

K. & Pedraza, D. 

(2009). USA 

Intermate partner violence 

Advance pratice nurses 

clinical stories of success 

and challenge. 

Kvalitativ 

ansats 

 

Fenomenologisk 

design 

14st sjuksköterskor 

med olika 

inriktningar 

Kvinnor  

10-års erfarenhet 

Tolkande interjuver Tolkningsstrategier, 

identifiering av 

paradigmfall, exempel 

& teman 

Jack, S. M., Ford, G. 

M., Davidov, D., 

MacMillan, H. L., 

O’Brien, R., Gasbarro, 

M. & McNaughton, D. 

(2017). Kanada 

Identification and 

assessment of intimate 

partner violence in nurse 

home visitation 

 

Kvalitativ 

ansats  

 

Deskriptiv design 

 

32st Sjuksköterskor 

som gör hembesök. 

26st Kvinnor utsatta 

IPV.  

5 Handledare 

 

Sjuksköterskornas 

medelålder 44år och 

genomsnitt 14 års 

erfarenhet. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

120-150 minuter 

 

 

 

Inspelade intervjuer 

som transkriberats. 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 



  

  

Robinson, R. (2010). 

USA 

Myths and stereotypes: How 

registered nurses screen for 

Intermate Partner Violence 

Kvalitativ ansats  

 

Fenomenologisk 

design 

 

13st 

Akutsjuksköterskor 

och 

chefssjuksköterskor 

8 kvinnor  

5 män 

Lång erfarenhet 

 

Strukturerad öppen 

intervjuteknik 

användes 

Teman plockades ut 

och strukturerades 

från intervjuerna 

Sprague, C., Hatcher, 

AM., Wollett, N. & 

Black, MA. (2017). 

Sydafrika 

How Nurses in 

Johannesburg Address 

Intimate Partner Violence in 

Female Patients: 

Understanding IPV 

Responses in Lowand 

Middle-Income Country 

Health Systems 

Kvalitativ ansats  

Explorativ design 

 

 

25st Sjuksköterskor 

(21st samtycke till 

att samtalen spelades 

in) 

 

Utvalda kvinnor 

35-61 år  

Lång erfarenhet 

Intervjuer som 

spelades in.   

 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Sprague, C., Woollett, 

N., Parpart, J., Hatcher, 

A. M., Sommers, T., 

When nurses are also 

patients: Intimate partner 

violence and the health 

system as an enabler of 

Kvalitativ ansats 

Explorativ design 

 

20st Sjuksköterskor 

Utvalda kvinnor 

Medelålder 44 år 

Lång erfarenhet 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

60 minuter  

Inspelade intervjuer 

som transkriberats. 

 



  

  

Brown, S. & Black, V. 

(2016). Sydafrika 

women's health and agency 

in Johannesburg 

  Tematisk 

innehållsanalys 

 

van der Wath, A., van 

Wyk, N. & Janse van 

Rensburg, E. (2013). 

Sydafrika  

Emergency nurses’ 

experiences of caring for 

survivors of intimate partner 

violence.  

 

Kvalitativ ansats 

Fenomenologisk 

design 

 

11st Sjuksköterskor 

på  

Akutmottagning 

9st kvinnor  

2st män  

25-50 år  

Träffat på IPV inom 

närmsta året. 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

45-70min 

 

Beskrivande analys 

användes, delades upp 

i meningsenheter. 

van Wyk, N. & van der 

Wath, A. (2015). 

Sydafrika 

Two male nurses’ 

experiences of caring for 

female patients after intimate 

partner violence: a South 

African perspective 

 

Kvalitativ ansats. 

 

Fenomenologisk 

design 

 

2st Manliga 

sjuksköterskor 

 

25 år och 35 år  

Mer än 1-års 

erfarenhet 

Ostrukturerade 

djupintervjuer 

 

Teman plockades ut 

och strukturerades upp 

från intervjuerna 

 

 



  

  

6.2 Bilaga2: Resultat mall 

 

Författare Syfte Resultat 

Al-Natour,A.,Qandil, A. & 

Gillespie, G. L.  

Att beskriva sjuksköterskans roll i 

screening samt sjuksköterskans 

agerande när det gäller IPV 

Sjuksköterskans screeningmetoder vid misstänkt IPV, 

upplevelsen av fördelar och nackdelar med screening och 

faktorer som hindrade screening. 

Anderzen, C. A., Gillå, C., 

Lind, M., Almqvist, K., 

Lindgren Fändriks, A. & 

Källström, Å.  

Att undersöka BVC sjuksköterskors 

upplevelse av att fråga mödrar till 8mån 

barn om IVP med hjälp av 

frågeformulär.  

Upplevdes som en viktig fråga, och att rätt verktyg, 

frågeformulär att utgå ifrån som inte fick vara för 

komplicerade underlättade deras arbete. Det är också 

viktigt att fråga vid BVC kontakt, för att sända signaler till 

kvinnan, även om det oftast förmodas ha kollats på MVC 

eller BB.    

Ben-Natan, M., Ben Ari, G., 

Bader, T. & Hallak, M. 

(2012). Israel 

Att undersöka effekten av vetskapen, 

avdelningens rutin, attityder från läkare 

och sjuksköterskor vid identifikation av 

kvinnliga offer för våld i hemmet samt 

patienternas attityd gentemot 

screeningprocessen. 

Både läkare och sjuksköterskor var motvilliga att 

undersöka om kvinnor utsatts för IPV. Det fanns flera 

faktorer till varför screeningen inte utfördes. 



  

  

Beynon, C.-E., Gutmanis, I. 

A., Tutty, L. M., Wathen, C. 

N. & Macmillan, H.-L.  

Att utforska läkarens och 

sjuksköterskans upplevelser, både 

professionella och personliga när man 

frågar om IPV, samt skillnader mellan 

professionerna. 

De mest beskrivna hindren inkluderade brist på tid och 

beteenden tillskrivna kvinnor som lever med missbruk, 

såsom förnekande och brist på handling. 

Brykczynski, K. A., Crane, 

P., Medina, C. K. & 

Pedraza, D.  

Att öka förståelsen för hur APN: er 

upplever att arbeta med kvinnor och 

deras familjer som rapporterar att de 

lever med IPV. 

Konsekvenser av sekundärtrauma, som kunde leda till 

depression, sorg. rädsla, chock och empati för 

sjuksköterskorna som möter IPV. 

Jack, S. M., Ford, G. M., 

Davidov, D., MacMillan, H. 

L., O’Brien, R., Gasbarro, 

M. & McNaughton, D. 

(2017). Kanada 

Att utveckla strategier för identifiering 

samt bedömning av IPV i ett 

hembesöksprogram för sjuksköterskor. 

Flera möjligheter till frågor om våld var värdefullt. 

Användningen av strukturerade screeningverktyg gjorde 

inte screeningen säkrare, sannolikheten att den utsatta 

kvinnan berättade om våldet var större vid ett ostrukturerat 

samtal som fokuserade på föräldraskap, säkerhet eller 

hälsosamma relationer. 

Robinson, R.  

 

Att studera hur sjuksköterskan screenar 

för IVP 

Myter, stereotyper om attityder, rädslor, 

uppträdande, frustrationer och osäkerhet vid IPV screening 

Sprague, C., Hatcher, AM., 

Wollett, N. & Black, M.A.  

Att förstå sjuksköterskors reaktioner 

gentemot kvinnliga patienter som utsatts 

Hur agerade sjuksköterskor när de mötte kvinnliga 

patienter utsatta för IPV och varför sjuksköterskor agerade 

vid IPV. Sjuksköterskors erfarenheter av intimt partnervåld 



  

  

för IPV när det gäller t.ex. screening, 

rådgivning eller brist på agerande 

samt hur det påverkade dem. Svag respons från polisen 

gjorde att sjuksköterskor kände sig mer ansvariga för att 

agera. 

Sprague, C., Woollett, N., 

Parpart, J., Hatcher, A. M., 

Sommers, T., Brown, S. & 

Black, V. (2016). Sydafrika 

Att undersöka sjuksköterskors 

upplevelse och erfarenhet av att själv 

vårdas efter IPV samt själv vara den 

som vårdar patienter som utsatts för IPV   

Sjuksköterskors privata erfarenheter av sina upplevelser av 

IPV i privatlivet. Sjuksköterskors syn på IPV på 

arbetsplatsen. Sjuksköterskors förmåga att känna igen 

missbruk samt identifiering av IPV hos kvinnliga patienter. 

van der Wath, A., van Wyk, 

N. & Janse van Rensburg, 

E.  

Att utforska och beskriva 

essensen av akutsjuksköterskor 

erfarenheter av att ta hand om 

överlevande av IPV. 

Att utforska de stillsamma interna upplevelserna relaterade 

till att ta hand om överlevande av intimt partnervåld 

avslöjade akutsjuksköterskors sårbarhet för effekterna av 

sekundär traumatisk stress. 

van Wyk, N. & van der 

Wath, A. (2015). 

Att utforska och beskriva erfarenheterna 

från manliga sjuksköterskor som tar 

hand om kvinnor som utsatts för IPV.   

 

De kände sig som i två världar, dels såg de sig som 

sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad, samtidigt som 

de såg sig som män i samhället. De kände både kvinnans 

smärta, men även smärtan att skämmas över männen. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

6.3 Bilaga 3: Mall för relevansbedömning   

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  



  

  

4. 

Är granskad studies ansats och design 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 

 

 

 

 

  

  



  

  

 

6.4 Bilaga 4: Granskningsmall till kvalitativ ansats 

 

  
Ja, med motiveringen 

att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens 

syfte tydligt formulerat? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån 

studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

3. 
Är metodavsnittet tydligt 

beskrivet? 

 

 

   



  

  

 

 

 

4. 
Är deltagarna relevanta i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

5. 

Är inklusionskriterier och 

eventuella exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

6. 

Är det sammanhang (kontext) i 

vilket forskningen genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 

relevant? 

 

 

   



  

  

 

 

 

8. 
Är analysmetoden redovisad 

och tydligt beskriven? 

 

 

 

 

 

   

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som redovisas 

tydligt och relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

Diskussion 



  

  

11. 

Diskuteras den kliniska 

betydelse som studiens resultat 

kan ha? 

 

 

 

 

 

   

12. 

Finns en kritisk diskussion om 

den använda metoden och 

genomförandet av studien? 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. 
Är trovärdighetsaspekter för 

studien diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Bilaga 5: Granskningsmall till kvantitativ ansats 

 

  Ja, med motiveringen 

att… 

 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 

med motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 

tydligt formulerat? 

 

 

 

 

   



  

  

 

2. 
Är eventuella frågeställningar tydligt 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

Metod 

3. 
Är designen lämplig utifrån studiens 

syfte? 

 

 

 

 

 

   

4. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

5. 
Är undersökningsgruppen 

representativ? 

 

 

 

   



  

  

 

 

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

 

 

 

 

 

   

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i 

förhållande till studiens syfte? 

 

 

 

 

 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 

 

 

 

 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 

 

 

   



  

  

 

 

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska 

analysen är utförd? 

 

 

 

 

 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 

 

 

 

 

 

   

12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 

 

 

 

 

   

Resultat 



  

  

13. 

Är det resultat som redovisas tydligt 

och relevant i förhållande till studiens 

syfte? 

 

 

 

 

   

 

 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 

studiens resultat kan ha? 

 

 

 

 

 

   

15. 

Finns en kritisk diskussion om den 

använda metoden och genomförandet 

av studien? 
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