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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Våld mot kvinnor är idag ett allvarligt samhällsproblem som kan orsaka 
ohälsa och lidande hos kvinnor. Våldsutsatta kvinnor uppsöker vården mer frekvent 
än andra kvinnor som inte varit utsatta för våld. Därav är chansen relativt hög att 
sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta kvinnor i vården. Sjuksköterskor bör 
möta kvinnorna med respekt och öppenhet för att kunna ge en god omvårdnad.  
Syfte: Syftet med uppsatsen var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med 
kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. 
Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativ ansats. Analysen har genomförts 
efter Fribergs femstegsmodell.   
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde brist på utbildning och 
kunskap om våld i nära relation. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att fråga 
kvinnor om de blivit utsatta för våld. Det kunde bero på tidsbrist och bristande 
arbetsmiljö. Det förekom även fördomar och föreställningar om våldsutsatta kvinnor 
från sjuksköterskor som resulterade i att frågor om våld undveks.  
Slutsats: Sjuksköterskor upplever behov av utbildning, riktlinjer och handledning 
inför mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation. För att lättare kunna 
identifiera våldsutsatta kvinnor krävs en ökad medvetenhet från sjuksköterskor. Att 
värna om våldsutsatta kvinnors integritet, trygghet och välbefinnande var centrala 
delar för att skapa en god hälsa. Sjuksköterskor bör se våldsutsatta kvinnors behov och 
styrkor för att skapa en tillitsfull vårdrelation.  
 
Nyckelord: Personcentrerad omvårdnad, våld i nära relation, upplevelser, utmaningar. 
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Nurse's meeting with abused women. 
 

 - A literature review 
 
 
Summary 
 
Background: Violence against women is now a common social problem that can 
cause illness and suffering in women. Abused women seeking medical care more 
frequently than other women who has not been exposed to violence. Hence, the 
chances are relatively high that nurses will face violent women in medical care. Nurses 
should approach these women with respect and openness in order to provide good 
nursing care.   
Aim: The aim with the essay was to describe nurses' experiences of meeting women 
who has been exposed to intimate partner violence.  
Method: The essay is a literature review based on qualitative approach.  The analysis 
was based on Friberg’s five step model.  
Results: The result showed that nurses experienced lack of education and knowledge 
of intimate partner violence. Nurses found it difficult to ask women if they had been 
subjected to violence. It could be due to lack of time and lack of work environment. 
There were also prejudices and perceptions of women being subjected to violence by 
nurses, which resulted in the elimination of questions about violence.    
Conclusions: Nurses experienced needs for education, guidelines and guidance in 
the meeting with women who has been exposed to intimate partner violence. In order 
to more easily identify women who has been subjected to violence, increased 
awareness is required from nurses. Defend the integrity, safety and the well-being 
of women who has been exposed to violence were key elements to creating good health. 
Nurses should see the strengths in the abused women to create a trusting and caring 
relationship.  
 
 
Keywords: Person-centred care, violence, intimate partner violence, experience, 
challenges 
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Inledning 

Våld mot kvinnor är en av de främsta sjukdomsorsakerna världen över och är ett 
allvarligt samhällsproblem som påverkar kvinnors hela livssituation (Moser Hällen & 
Sinisalo, 2018). Våldet mot kvinnor kan ta sig i flera uttryck, vilket gör att 
sjuksköterskor kan möta våldsutsatta kvinnor inom flera olika områden inom vården. 
Våldsutsatta kvinnor uppsöker vården mer frekvent än andra kvinnor som inte varit 
utsatta för våld (Grände, Lundberg, & Eriksson, 2009). Kvinnor som blir utsatta för 
våld kan söka vård för akuta och kroniska problem som uppkommer av våldet. I alla 
relationer kan våld förekomma, men det är vanligast att män utövar våld mot kvinnor 
i en parrelation (Grände et al., 2009). Nära relationer är ett brett begrepp som 
innefattar både relationer inom familjen och andra relationer som anses vara 
nära (Grände et al., 2009). I denna studie är det nära relationer inom 
parrelationer som är det centrala.   
 
I Sverige år 2017 anmäldes omkring 12 000 misshandelsbrott där gärningsmannen var 
i en nära relation med brottsoffret (Brottsförebyggande rådet, 2018). Våld i nära 
relation mot kvinnor är en kostnad för samhället att bidra med resurser och åtgärder i 
form av polis, akutsjukvård, sjukskrivningar och stödbehov. Våld i nära relation kan 
förekomma i alla olika socioekonomiska samhällsklasser och i alla åldrar (Grände et 
al., 2009). Konsekvenserna av våld i nära relation kan bidra till upplevelsen av ohälsa 
hos våldsutsatta kvinnor (Hradilova Selin, 2009). Kvinnor utsätts oftast för grövre våld 
än män, vilket kan leda till mer omfattande vård (Frenzel, 2014).  
 
Enligt Grände et al. (2009) söker våldsutsatta kvinnor vård för psykisk ohälsa långt 
efter att ha levt i ett förhållande där våld har förekommit. Kvinnor som blir utsatta av 
våld i nära relation får ibland inte den vård som krävs. I flera fall vill kvinnor som blir 
utsatta för våld inte heller berätta vad de har upplevt då kvinnorna kan känna skam 
eller rädsla för efterföljande konsekvenser från mannen. Därför kan det vara svårt att 
uppmärksamma kvinnor som blir utsatta för våld inom hälso-och sjukvården 
(Bacchus, Bewley & Mezey, 2003). FN tar upp i deklarationen om avskaffandet av våld 
mot kvinnor att våld är ett brott mot mänskliga rättigheter. FN fastställer att det är 
varje stats skyldighet att skydda våldsutsatta kvinnor, bekämpa och förebygga våld 
(United Nations Human Rights, 1993).  
 
 

Bakgrund 

 

Våld i nära relation 
 
Begreppet våld i nära relation kännetecknas av att kvinnor som blir utsatta har en nära 
relation till mannen som utövar våldet. Starka känslor såsom kärlek, skuld och rädsla 
till mannen kan försvåra möjligheterna till ett uppbrott (Grände et al., 2009). Våld i 
nära relationer innefattar socialt-, materiellt-, ekonomiskt-, fysiskt-, 
psykiskt- och sexuellt våld. Socialt våld i nära relationer kan handla om att frånta 
kvinnor sin frihet genom isolering, hindra kvinnorna att träffa vänner och familj samt 
att förbjuda deltagande i olika sociala aktiviteter. Det materiella och ekonomiska våldet 
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i nära relation kan yttra sig genom att kvinnorna får sina personliga tillhörigheter 
förstörda med avsikt av mannen. Våld i nära relation kan också vara en form av 
vanvård där kvinnorna kan bli fråntagna sina eventuella mediciner eller den 
näringsrika kosten de behöver (Socialstyrelsen,2019).  
 
Det vanligaste våldet är fysiskt, psykiskt och sexuellt (Nationellt centrum för 
kvinnofrid [NCK], u.å). Det fysiska våldet omfattar alla slags tillvägagångssätt som ger 
upphov till skador på kroppen. Det kan handla om användning av olika vapen, slag, 
sparkar, stryptag och knuffar. Psykiskt våld kan innefatta kränkning, isolering, 
nedvärdering, konstant kritik och hån. Att bli psykiskt misshandlad är ett hot mot 
kvinnors självbild och självkänsla. Det sexuella våldet kan visa sig genom att mannen 
tjatar sig till sex eller tvingar kvinnan till sexuella handlingar som i värsta fall kan 
resultera i våldtäkt (NCK, u.å). Kvinnor kan uppleva sig själva som starka och 
oberoende individer men kan ändå hamna i en undergiven roll där mannen är den som 
har makten och kontrollen. Trots att kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer 
kan använda sig av strategier för att behålla kontrollen och hålla sig levande i 
relationen så kan kvinnorna trots allt tappa motståndskraften som ett resultat av 
våldet. Att leva fysiskt och psykiskt nedslagen under långa perioder kan resultera i att 
kroppen och psyket till slut ger upp. Depression, magont, huvudvärk, oro och trötthet 
kan kännas naturligt för kvinnor som blir utsatta för våld regelbundet (Wiklund, 
Malmgren-Olsson, Bergs, & Öhman, 2010).  
 
Socialstyrelsen (SOS, 2014) har tagit fram tre standardiserade bedömningsmetoder 
som är framställda att användas i socialtjänsten samt i andra verksamheter, 
exempelvis inom hälso- och sjukvården där det är viktigt att kunna identifiera våld i 
nära relationer. Med hjälp av metoderna kan bedömning ske om behov finns av stöd 
och skydd. Bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor, är ett formulär som ger 
professioner stöd att våga fråga om våld till personer som blivit utsatta. En andra 
metod är FREDA-beskrivning, där fokus är på karaktären och omfattningen av våldet 
personen är drabbad av eller har drabbats av, vilket innefattar både psykiskt, sexuellt 
samt fysiskt våld. Den sista bedömningsmetoden är FREDA-farlighetsbedömning, 
som inriktar sig på risken för fortsatt våld samt om behov finns av skydd (SOS, 2014).  
 
 

När våldet normaliseras 
 
Enligt Lundgren (2012) är normaliseringsprocessen en teoretisk modell som innebär 
att våldsutsatta kvinnor försöker anpassa sig efter slag och kontroll från mannen. 
Våldet är ständigt närvarande och kan till slut uppfattas som ett normaltillstånd för 
kvinnorna. Våldets normalisering leder många gånger till att våldsutsatta kvinnor inte 
ser sig själva som våldsutsatta. Kvinnor kan glömma hur det är att leva i en relation 
utan våld, vilket kan leda till att kvinnorna både accepterar och försvarar mannens 
agerande. Det kan öka risken till att våldsutsatta kvinnor förlorar sina identiteter och 
blir allt mer isolerade för omvärlden.  
 
De centrala delarna i normaliseringsprocessen är isolering, att kvinnors gränser 
utplånas samt växlingen mellan ömhet och våld från mannen. Isoleringen kan tillta 
mer och mer för kvinnor som blir utsatta för våld ju längre tid de stannar kvar i 
relationen (Narula, Agarwal & McCarthy, 2012). Kvinnor kan undvika social samvaro 
då de fruktar att umgängeskretsen ser kvinnorna som sämre människor som måste 
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regleras med våld. Då isolering sker utplånas våldsutsatta kvinnors gränser med 
omvärlden. Kvinnor utsatta för våld förlorar sin identitet och mannen gör intrång på 
kvinnors integritet. Det kan handla om rätten till pengar, fritidsintressen och andra 
vardagliga vanor. När mannen överstiger kvinnors gränser upprepade gånger har till 
slut hela hennes livsutrymme intagits.  
 
En annan del i normaliseringsprocessen handlar om att mannen växlar mellan ömhet 
och våld mot kvinnor, vilket innebär att mannen är både den som skadar kvinnorna 
och tröstar dom. Det kan göra våldsutsatta kvinnor förvirrade men det kan också ge 
hopp om att mannen nu ska behandla kvinnorna med respekt (Lundgren, 2012). Efter 
att kvinnor brutit upp från ett förhållande fyllt med våld kan det dröja år innan de kan 
känna sig trygga samt att det psykologiska tillståndet kan ta längst tid att läka ihop. I 
en studie av Chang et al. (2010) anges flera faktorer som fick våldsutsatta kvinnor att 
bryta upp från relationen. Bland annat när våldet eskalerat och blivit så allvarligt att 
kvinnors liv var hotade. Våldsutsatta kvinnor anger även att de upplevde en enorm 
trötthet av att leva i en relation fylld med våld.  
 
Uppbrottsprocessen är en process i tre steg som handlar om våldsutsatta kvinnors 
uppbrott från mannen. Holmberg och Enander (2011) beskriver det första uppbrott 
från mannen är när kvinnor fysiskt lämnar honom. Det andra uppbrottet är när 
kvinnor befriar sig känslomässigt från mannen och det tredje är när våldsutsatta 
kvinnor förstår vad de har upplevt och kan fastställa att det handlar om våld i nära 
relation. Situationen är utdragen och pressad för våldsutsatta kvinnor som väljer att 
avsluta sin relation med mannen (Holmberg & Enander, 2011).   
 
 

När våldsutsatta kvinnor möter sjukvården 
 
När kvinnorna tar kontakt med hälso- och sjukvården är det för fysiska och psykiska 
skador orsakade av våldet. Våldsutsatta kvinnor kan söka vård för sömnstörningar, 
muskelvärk, ångest, mag-tarmproblem, kronisk smärta och depression (Mosen Hällen 
& Sinsisalo, 2018). Ångest och depression hos våldsutsatta kvinnor är fyra till fem 
gånger vanligare än hos kvinnor som inte blivit utsatta för våld. Kronisk smärta, mag-
tarmproblem är dubbelt så vanligt bland kvinnor som blivit utsatta för våld (Berglund 
& Witkowski, 2014). Mer än var fjärde kvinna som blivit utsatt för kraftigt våld 
utvecklar Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] (Grände et al., 2009). PTSD är ett 
tillstånd där individen som utsatts för trauma lider av upprepande och påträngande 
hemska minnen. Minnena kan skapa en stark ångest och stress hos våldsutsatta 
kvinnor. Flera gånger kan kvinnorna tränga bort minnena av det som hänt pga. skam, 
skuld och förnekelse (Grände et al., 2009).  
 
Våldsutsatta kvinnor kan vara oroliga för att inte bli betrodda av sjukvården eller att 
bli skuldbelagda om de berättar om våldet. I tron om att de inte kommer få någon hjälp 
kan kvinnor låta bli att berätta för någon myndighet om våldet de utsätts för. 
Sjuksköterskor bör våga ställa frågor om våld förekommer i relationen för att få 
kvinnor att berätta om sin situation då risken finns att kvinnor inte tar upp problemet 
själva. Enligt Dienemann, Glass och Hyman (2005) uppger våldsutsatta kvinnor att 
sjukvården bör vara mer uppmärksam och bemötande i mötet så att upplevelsen av att 
bli dömd eller stigmatiserad inte infinner sig. Enligt Socialstyrelsen (SOS ,2002) 
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värdesätter våldsutsatta kvinnor att vårdpersonalen ställer frågor om förekomst av 
våld i relationen. Kvinnor har ofta svårt att själva börja prata om våldet.   
 
 

Sjuksköterskans ansvar 
 
Kvinnor utsatta för våld löper större risk att drabbas av ohälsa i forma av psykiska och 
fysiska symtom. Sjuksköterskan har därför en nyckelroll för att uppmärksamma 
våldsutsatta kvinnor så att dem kan få en anpassad behandling och stöd att förändra 
sin situation (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2017) Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL 2017:30) har alla människor rätt till en god vård på lika villkor. 
Den enskilda individen ska behandlas med respekt och värdighet oavsett bakgrund.  
 
Kvinnor som blivit utsatta för våld ska känna att de kan vända sig till sjuksköterskor 
för att få hjälp och stöd. Sjuksköterskor bör kunna identifiera symtomen som 
kvinnorna söker för samt den bakomliggande orsaken. Det är inte ovanligt att 
kvinnorna söker sjukvård upprepade gånger utan att den bakomliggande orsaken 
identifieras. Våldsutsatta kvinnor är inte alltid medvetna om kopplingen mellan den 
fysiska och psykiska påverkan våldet kan ge. Med hjälp av frågor kring 
datainsamlingen kan sjuksköterskor visa att kompetens finns samt en vilja att hjälpa 
och stötta när våldsutsatta kvinnor vill ha det (Berglund & Witkowski, 2014). 
Sjuksköterskor måste ha strategier och kunskap hur de på ett tillmötesgående sätt kan 
ge vård till våldsutsatta kvinnor (Grände et al., 2009).  
 
Sjuksköterskor ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2014:4) vid misstanke 
om våld eller övergrepp p.g.a. symtom tala med kvinnor i enrum. Skulle misstankarna 
kvarstå hos sjuksköterskor att våld pågår i kvinnors relation ska sjuksköterskor ta reda 
på om barn finns i familjen. Förekommer barn i familjen ska sjuksköterskor göra en 
anmälan till socialtjänsten. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) har 
arbetet kring kvinnor som blivit utsatta för våld inte förbättrats sedan den tidigare 
nationella tillsynen som gjordes mellan år 2012–2013 av Socialtjänsten. Syftet med 
den nationella tillsynen är att få en generell helhetsbild av kommunernas, hälso- och 
sjukvårdens och kvinnojourernas arbete inom området samt hur lagstiftning och 
föreskrifter om våld ser ut. Enligt Socialtjänstlagen (SOL 2001:453) 2 kap §1 är det 
kommunen som har yttersta ansvaret att se till att varje enskild individ kan få stöd och 
hjälp de behöver. Skillnader finns inom kommunerna på hur de arbetar med 
våldsutsatta kvinnor samt hur kvinnorna blir bemötta (IVO, 2014).  
 
 

Personcentrerad omvårdnad 
 
Personcentrerad omvårdnad är ett förhållningssätt som tillhör sjuksköterskors 
kärnkompetenser (Edvardsson, 2010). Det innebär att synliggöra hela människan och 
ta hänsyn till de existentiella, andliga, sociala och psykiska behoven samt tillgodose 
fysiska behov för att möjliggöra den enskildes upplevelse av hälsa. Människans 
upplevelser och berättelse om sin livssituation är det centrala i mötet med 
sjuksköterskor (Edvardsson, 2010). Lidandet är kopplat till människans upplevelser 
av sin situation och är en del av människans liv och utveckling (Arman, 2015). För 
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sjuksköterskor är det viktigt att lindra det lindande som är möjligt för att inte bidra till 
ett ökat lidande (svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Sjuksköterskor ska kunna ha mod att lyssna till kvinnornas berättelser eller 
beskrivning av upplevt lidande. Sjuksköterskor bör också ha förmågan till förståelse av 
den andres lidande som kan utgöra grunden för att kunna ge omvårdnad (Eriksson, 
2015). Alla människor är olika och kräver olika behov samt förutsättningar. 
Personcentrerad vård utgår från ett holistiskt synsätt där hela människan synliggörs 
(Edvardsson, 2010). Sjuksköterskor ska respektera, lyssna, visa öppenhet och bekräfta 
människans upplevelser kring sin egen livssituation. Det är viktigt att sjuksköterskor 
är medvetna om att i ett personcentrerat möte är det relationen som är samskapande 
för att kunna leda till ett tillitsfullt och ömsesidigt partnerskap mellan sjuksköterskor 
och människan (Smith, Cronenwett & Sherwood, 2007). Människan är expert på sig 
själv och sitt eget tillstånd och sjuksköterskor har en kvalificerad kunskap på allmän 
nivå om olika behandlingar och sjukdomar. Genom strävan i relationen om ett 
förhållningssätt som kan ses som jämlik relation dvs partnerskap mellan 
sjuksköterskor och våldsutsatta kvinnor kan personcentrerad vård skapas (Forsberg, 
2016).  
 
I mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld är det betydande att sjuksköterskor 
skapar en miljö som känns trygg, lugn och där tid finns avsatt för att samtala. 
Sjuksköterskor bör ha ett varsamt tillvägagångssätt, vara stöttande samt ha 
ögonkontakt. Empati visas genom tillit till vad våldsutsatta kvinnor berättar. 
Sjuksköterskor bör inte forcera samtalet utan låter kvinnorna få tala i sin egen takt 
(Grände et al., 2009). En grundpelare till att skapa ett tryggt möte för våldsutsatta 
kvinnor kan vara att sjuksköterskor informerar att de arbetar utifrån Offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL 2009:400) samt att tystnadsplikt råder om inget annat gäller. 
 

Problemformulering 

Våld mot kvinnor är en av de främsta sjukdomsorsakerna världen över som påverkar 
kvinnors hela livssituation. Det är inte ovanligt att våldsutsatta kvinnor uppsöker hjälp 
inom hälso- och sjukvården för såväl akuta som kroniska symtom. Sjuksköterskor har 
därför en viktig nyckelroll för att upptäcka våldsutsatta kvinnor så att hon kan få 
adekvat behandling och stöd att förändra sin situation. Sjuksköterskor bör ha ökad 
förståelse och kunskaper om hur de kan identifiera och möta våldsutsatta kvinnor för 
att tillgodose kvinnornas behov av god vård och att känna trygghet. 
Litteraturöversikten ska bidra med en ökad förståelse för valt område samt synliggöra 
sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer för att kunna upptäcka eventuella förbättringsområden.  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit 
utsatta för våld i nära relationer.  
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Material och metod 

Design 
 
En litteraturöversikt med en kvalitativ ansats genomfördes med syftet att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer. Analysen framställdes med induktivt förhållningssätt och kvalitativa 
artiklarna användes avseende att få förståelse av sjuksköterskors upplevelser. Ett 
induktivt förhållningsätt innebär att författarna förutsättningslöst samlar in relevant 
data utifrån syftet och resultatet användes för att generera en ny helhet (Billhult & 
Henricson, 2017).   
 

Urval och datainsamling 
 
 
Utifrån det valda syftet och problemområde användes 
databaserna Cinahl och Psycinfo. Cinahl innehåller forskning inom omvårdnad 
och Psycinfo innehåller forskning inom psykologi och dess angränsande områden 
vilket är relevanta för studien (Forsberg & Wengström, 2016). En inledande 
pilotsökning gjordes i Cinahl med sökord för att testa och identifiera olika 
sammankopplingar av sökorden för uppfylla syftet att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relationer. Sökorden som slutligen bedömdes relevanta att använda var nurse* 
experience, feelings, attitudes, qualitative study, domestic violence, intimate partner 
violence, domestic abuse, battered women*, abused women. Tecknet * kallas för 
trunkering och skrevs in efter sökordet nurse och battered woman för att få fram 
ordets alla böjningsformer. AND användes för att koppla samman två sökord samt OR 
för att få olika benämningar av sökordet (Östlundh, 2017). Sammanställningen av de 
relevanta söksträngarna i Cinahl redovisas i bilaga 1. Söksträngarna som gjordes 
i Psycinfo redovisas i bilaga 1 där sökorden 
var intimate partner violence, nurse* experience.  
 
Begränsningar för sökningarna i Cinahl skulle vara artiklar publicerade mellan år 
2005–2019, peer reviewed och publicerade på engelska. I Psycinfo användes 
begränsningarna peer reviewed, artiklar publicerade på engelska från år 2005–
2019 och kvinnor mellan 18–84 år. Inklusionskriterierna för studien 
innefattade ur sjuksköterskors perspektiv i mötet med våldsutsatta kvinnor i nära 
relation, artiklar skulle vara av kvalitativ ansats med ett etiskt 
godkända/övervägande. Exklusionskriterierna var artiklar som berörde barn och 
tonåringar under 18 år.  
 
Ur sökresultaten ifrån respektive databaser lästes samlitliga artiklars titlar gemensamt 
och bedömdes utifrån relevans till studiens syfte. Abstracten lästes gemensamt i 
återstående artiklarna som inte valts bort. Var abstracten relevanta lästes hela artikeln 
gemensamt för att kunna avgöra om artikeln svarade på syftet. Artiklar som ansågs 
vara relevanta kvalitetsgranskades enskilt för att säkerställa innehållets kvalité. Totalt 
gick 15 artiklar igenom kvalitetsgranskning enligt Hälsohögskolans gransknings 
protokoll som tagits fram av avdelning för omvårdnad (bilaga 2). För att artiklarna 
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ansågs godkända skulle samtliga punkter under del 1 och 6 av 8 punkter under del 2 
vara ifyllda med ja för att gå vidare till dataanalys. I urvalet av artiklar togs en artikel 
med mixad metod till resultatet. Det kvalitativa resultatet i artikeln kunde tydligt 
urskiljas, vilket gjorde att den inkluderas i resultatet.  
 
 

Dataanalys 
 
När artiklarna granskades var det viktigt att resultatet överensstämde med 
litteraturöversiktens syfte. Artiklar som valdes ut under datainsamlingen analyserades 
enligt Fribergs (2017a) femstegsmodell. Det första steget som gjordes var att läsa och 
granska artiklarna ett flertal gånger i sin helhet gemensamt för att skapa en förståelse 
för dess innehåll och sammanhang. En artikelmatris skapades för att få en bättre 
översikt av de inkluderade artiklarna (bilaga 3). Artiklarna fördes sedan in under 
rubrikerna: Författare, publiceringsår, land, databas, titel, syfte, metod, antal 
deltagare, resultat och kvalitetgranskning. I det andra steget lästes samtliga artiklars 
resultat för att identifiera de delar som svarade på syftet, dvs att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i 
nära relationer, med hjälp av överstrykningspenna.  
I tredje steget genomfördes en sammanställning av de olika upplevelserna från 
studiernas resultat genom att föra över upplevelserna i ett gemensamt dokument för 
att lättare få en översikt. I det fjärde steget jämfördes och diskuterades likheter och 
skillnader tillsammans mellan alla upplevelser i dokumentet. Upplevelser som liknade 
varandra och som bedömdes handla om samma sak fördes samman i nya grupper och 
blev till subteman. I det femte och sista steget jämfördes likheter och skillnader mellan 
de olika subtemans innehåll och fördes därefter samman i större grupper.  
Av de 15 artiklar som gick vidare skapades tre teman; hinder i mötet, förmåga att 
hantera situationen och känslor i mötet. Med studiens syfte som utgångspunkt 
utformades en ny helhet av den nya texten som hade stöd med referenser från de 
analyserande artiklarna (Friberg, 2017a).  
 
 

Etiska överväganden 
 
När en litteraturöversikt framställs behövs inget etiskt godkännande men den bör ändå 
ta hänsyn till etiska frågor. När det påbörjas en studie måste forskarna få ett etiskt 
godkännande från en etisk kommitté eller genomgått noggranna etiska överväganden 
för att kunna säkerställa att deltagarna i studierna inte kommit till skada eller kränkts. 
Trovärdigheten ökar om de vetenskapliga artiklarna har ett godkännande av en etisk 
kommitté eller att forskarna kan uppvisa etiska överväganden (Forsberg 
& Wengström, 2016). Artiklarna som ingick i litteraturöversikten var 15 av 15 
forskningsetiskt godkända.     
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Resultat 

Resultatet ifrån dataanalysen kom fram till tre teman och nio subteman som 
beskriver sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i 
nära relationer. Se tabell 1.  
 
Tabell 1. Teman och subteman som beskriver sjuksköterskors upplevelser i mötet med kvinnor 
som blivit utsatta för våld i nära relationer.  
Tema  Subtema   
Hinder i mötet • Otillräcklig kunskap  

• Utmaningar i arbetsmiljön  

• Vågar inte ställa frågan   

Förmåga att hantera 
situationen  

• Betydelsen av ansvar  

• Vilja att förstå 

• Bygga upp ett förtroende  

Känslor i mötet  • Attityder och fördomar  

• Starka känslor  

• Maktlöshet  
 

 
 

Hinder i mötet 
 

Otillräcklig kunskap 
 

Artiklarna handlade om avsaknaden av utbildning och träning inom området våld i 
nära relation. Enligt Häggblom & Möller (2006) beskrev sjuksköterskor att de 
upplevde otillräcklig kunskap och erfarenheter om våldsutsatta kvinnor. Den bristande 
kunskapen har identifierats som ett vanligt hinder vilket gör att sjuksköterskor 
inte alltid frågar om våld i nära relation (Wyatt, McClelland & Spangaro, 2019; 
Häggblom & Möller, 2006; Dawson et al., 2019; Sundborg, Hylander, Saleh-Stattin & 
Törnkvist 2017; Henriksen, Garnweidner-Holme, Lukasse & Thorsteinsen, 2017).  
 
Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att bemöta svaret och upplevde otillräcklig 
kännedom om vilka resurser som fanns att tillgå. Det kunde skapa en känsla av rädsla 
och osäkerhet om vilka frågor som skulle ställas och undvika att ställa av 
sjuksköterskorna. Att inte veta hur frågan ska behandlas p.g.a. otillräcklig kunskap 
resulterade i en känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskor (Efe & Taşkın, 2012). Enligt 
Wyatt et al. (2019) beskrev sjuksköterskor att de inte frågade kvinnor om våld i nära 
relation för att kvinnor vanligtvis sökte kontakt för helt andra orsaker än våld. 
Sjuksköterskor upplevde att det saknades handledning, instruktioner och rutiner kring 
hur de ska bemöta våldsutsatta kvinnor. Enligt Robinson (2010) fanns tydliga 
riktlinjer inom våld i nära relation men att sjuksköterskor var omedvetna om detta. 
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Utmaningar i arbetsmiljön 
 
Sjuksköterskor upplevde att den största utmaning när de frågade kvinnor om våld var 
tidsbristen (Henriksen et al., 2017; McGarry, 2017; Noriko & Makiko, 2015). 
Sjuksköterskor upplevde att en stressig arbetsmiljö utgjorde ett hinder för att fråga om 
våld i nära relation. Den tunga arbetsbelastningen och frustrationen över tidsbristen 
gjorde att sjuksköterskor avstod från att inleda ett samtal med kvinnor som blivit 
utsatta för våld, då det inte fanns någon möjlighet att uppmärksamma kvinnorna 
(Van der Wath & van Wyk, 2013). Trots misstankar om våld i nära relation berättade 
sjuksköterskor att dem avstod från att fråga för det ansågs inte finnas tid för samtal 
med kvinnorna eller efterarbetet som tillkommer (Robinson, 2010).  
 
Sjuksköterskor beskriver att de glömde fråga om våldet för de var upptagna med andra 
uppgifter (Henriksen et al., 2017; Sundborg et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde 
svårigheter i att kunna samtala enskilt i en lugn och trygg miljö med kvinnorna 
(Van der Wath & van Wyk, 2013). Vidare berättar sjuksköterskor om att uppleva sig 
begränsade över arbetsplatsens bristande rutiner, policys och resurser kring 
bemötandet med våldsutsatta kvinnor (Dawson et al., 2019). Enligt Henriksen et al. 
(2017) upplevde sjuksköterskor svårigheter att följa de nya riktlinjerna som skulle 
användas för att fråga alla kvinnor om våld i nära relation. Sjuksköterskor upplevde att 
riktlinjerna inte alltid användes i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld samt 
att det var nytt för sjuksköterskorna. Vidare upplevde sjuksköterskor att riktlinjerna 
inte var bra utformade och valde därför att inte använda dom (Henriksen et al., 2017).   
 
 

Vågar inte ställa frågan 
 
Sjuksköterskor som mötte våldsutsatta kvinnor upplevde att det kan vara personligt 
att fråga kvinnor om deras liv (Goldblatt, 2009; McGarry, 2017) samtidigt som 
sjuksköterskor kunde känna sig obekväma i situationen (Wyatt et al., 2019; Dawson et 
al., 2019; Noriko & Makiko, 2015). Vidare kunde sjuksköterskor erfara att det var 
olämpligt att ta upp frågan om våld i nära relation redan vid första mötet med kvinnor 
(Sundborg et al., 2017) eller när kvinnorna inte var ensamma (Henriksen et al., 2017).  
 
Sjuksköterskor beskriver att våld i nära relation kunde vara ett känsligt ämne att ta upp 
i mötet med kvinnorna. Det resulterade i svårigheter att fråga våldsutsatta kvinnor 
(Wyatt et al., 2019; Efe & Taşkın, 2012; Henriksen et al., 2017). Enligt Wyatt et al. 
(2019), Henriksen et al. (2017) och Sundborg et al. (2017) fanns det en rädsla hos 
sjuksköterskor när frågan om våld i nära relation togs upp. Rädslan grundade sig i att 
sjuksköterskor inte ville bli inblandande (Robinson, 2010) i en situation som kunde 
framkalla fler känslor och ett större ansvar (Wyatt et al., 2019; Henriksen et al., 2017; 
Sundborg et al., 2017). Sjuksköterskorna valde att inte ingripa då det ansågs vara ett 
privat familjeproblem som löses inom familjen (Efe & Taşkın, 2012).  
 

 

Förmåga att hantera situationen 
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Betydelsen av ansvar 
 
 
Sjuksköterskor upplevde en känsla av ansvar gentemot våldsutsatta kvinnors hälsa 
men även ansvar över sitt etiska förhållningssätt (Goldblatt, 2009). Vidare upplevde 
sjuksköterskor behovet av att ha kontroll över sina egna känslor i mötet med 
våldsutsatta kvinnor (Williston & Lafreniere, 2013) för att kunna utföra åtgärder på ett 
lämpligt sätt (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor ansåg att deras ansvar inte var att 
skydda eller förebygga våld i nära relationer (Efe & Taşkın, 2012). I Henriksen et al. 
(2017) studie upplevde sjuksköterskorna att det inte var deras uppgift att identifiera 
och bemöta kvinnor utsatta för våld i nära relation.   

Vilja att förstå 
 
 
Williston & Lafreniere (2013) beskriver att sjuksköterskor upplever behovet av att de 
tar avstånd från sina egna känslor och förförståelse för att bättre förstå kvinnor som 
blivit utsatta för våld. Vidare beskriver sjuksköterskor om förståelsen och acceptansen 
av att de inte kan hjälpa våldsutsatta kvinnor när kvinnorna själva inte var redo att få 
hjälp. Enligt Häggblom & Möller (2006) upplevde sjuksköterskor att de visade 
förståelse gentemot kvinnors beslut att lämna sin våldsamma partner. Sjuksköterskor 
som fått utbildning om våld i nära relation upplevde en ökad medvetenhet och 
förståelse kring våldsutsatta kvinnors situation. Det resulterade i att sjuksköterskor 
upplevde en förbättrad förmåga till att kunna identifiera kvinnor som blivit utsatta för 
våld i nära relation (Dawson et al., 2019).   
 

Bygga upp ett förtroende 
 
 
Enligt Henriksen et al. (2017); Bengtsson, Tops & Saveman (2009); Häggblom & 
Möller (2006); McGarry (2017); Sundborg et al. (2017) upplevde sjuksköterskor att det 
var viktigt att visa ödmjukhet i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 
relation. Genom att sjuksköterskor var lyhörda kunde de se hela kvinnan. Det var 
viktigt från början att sjuksköterskor byggde upp en tillitsfull vårdrelation med kvinnor 
som blivit utsatta för våld. Vidare upplevde sjuksköterskor att de fick oftast den första 
kontakten med våldsutsatta kvinnor och utvecklade ett engagemang gentemot 
kvinnorna. Sjuksköterskors personliga engagemang och intresse hjälpte dem att ta upp 
frågan om våld trots att osäkerhet fanns (Henriksen et al., 2017).  
 
Vidare upplevde sjuksköterskor att de kunde genom sin intuition identifiera 
våldsutsatta kvinnor (Robinson, 2010; Wyatt et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde 
delaktighet som gjorde det möjligt för dem att vara närvarande i mötet med kvinnorna 
(Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor upplevde motivation som resulterade i en 
vilja att fråga kvinnorna om våldet och hjälpa dom (Henriksen et al., 2017; Williston 
& Lafreniere, 2013).  När kvinnor utsatta för våld i nära relation började berätta om 
våldet upplevde sig sjuksköterskor mer säkra i sin roll att lättare ställa frågor 
(Henriksen et al., 2017). Enligt Häggblom & Möller (2006) upplevde sjuksköterskor 
sig själva som en betydande profession i vårdteamet där de placerades i en position av 
tillit (McGarry, 2017) när de vårdar våldsutsatta kvinnor.  
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Sjuksköterskor uttryckte hur de antog sin roll som vårdare i en kris för kvinnor som 
blivit utsatta för våld genom att vidta åtgärder för att hjälpa kvinnorna att komma ur 
den våldsamma relationen. Vidare beskriver sjuksköterskor att det var meningsfullt att 
kunna stötta och ge vård till våldsutsatta kvinnor (Häggblom & Möller, 2006). 
Sjuksköterskor upplevde att kvinnor som blivit utsatta för våld inte var redo att berätta 
om sin situation. Enligt Watt, Bobrow & Moracco (2008) upplevde sjuksköterskor att 
det var viktigt att erbjuda kvinnorna med information om olika tjänster, stöd, 
broschyrer och nummer till stödlinjer. Vidare kände sjuksköterskor att det var viktigt 
att upprepa möjligheterna för stöd flera gånger under mötet med kvinnorna.   
 
 

Känslor i mötet 
 

Attityder och fördomar 
 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns fördomar och föreställningar om kvinnor som 
blivit utsatta för våld, vilket kunde leda till att ämnet inte togs upp då kvinnorna inte 
passade in på stereotypen och i riskgruppen av våldsutsatta kvinnor då de ansågs vara 
högutbildade (Robinson, 2010; Henriksen et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att 
deras fördomar kunde påverka deras bedömning av misstänkt våld i nära relation. 
Sjuksköterskor valde att inte fråga om våld förekom då de upplevde att svaret inte 
skulle bli ärligt från kvinnor som blivit utsatta för våld. Sjuksköterskor ville inte bli 
inblandade med våldsutsatta kvinnor och kunde därför ha en attityd som antyder på 
att det skulle vara kvinnornas fel att de blivit våldsutsatta (Robinson, 2010). Enligt 
Robinson (2010) och Sundborg et al. (2017) upplevde sjuksköterskor att de hade en 
förmåga att se på kvinnors beteende, utseende och kroppsspråk om de hade blivit 
utsatta för våld. Sjuksköterskor upplevde att de arbetade på en avdelning där 
våldsutsatta kvinnor inte förekom lika mycket som på andra 
avdelningar. Sjuksköterskor ansåg att de våldsutsatta kvinnorna fick skylla sig själva.  
 

Starka känslor 
 
I mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld upplevde sjuksköterskor svårigheter att 
kontrollera sina olika känslor (Goldblatt, 2009; Bengtsson et al., 2009; 
Van der Wath & van Wyk, 2013). Sjuksköterskor upplevde att det var emotionellt 
smärtsamt när kvinnor som blivit utsatta för våld inte ville lyssna till sjuksköterskornas 
råd (Bengtsson et al., 2009; Van der Wath & van Wyk, 2013). Negativa känslor eller 
tankar om kvinnor som blivit utsatta för våld resulterade i dåligt samvete och skam hos 
sjuksköterskor (Bengtsson et al., 2009). Vidare kände sjuksköterskor en känsla av 
ångest när de inte kunde agera praktiskt och emotionellt i relation med våldsutsatta 
kvinnors berättelser. Under sådana omständigheter kände sjuksköterskor sig 
värdelösa och frustrerade (Bengtsson et al., 2009). Häggblom & Möller 
(2006); Goldblatt (2009); Van der Wath & van Wyk (2013) beskriver att skadorna 
kvinnor hade ådragit sig pga. våldet resulterade i sjuksköterskor upplevde ilska men 
även skräck. Vidare uttryckte sjuksköterskor sig maktlösa och frustrerade när 
kvinnorna inte hade förståelse över sin situation och ville gå tillbaka till en våldsam 
relation (Van der Wath & van Wyk, 2013; Goldblatt, 2009; Robinson, 2010).  
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Maktlöshet 
 
Häggblom & Möller (2006) beskriver att sjuksköterskor upplevde sig maktlösa när de 
inte kunde få våldet ogjort som kvinnor utsätts för. Det var påfrestande för 
sjuksköterskor att försöka ignorera sina känslor för att visa sig kompetenta gentemot 
kvinnor som blivit utsatta för våld. Sjuksköterskor menade att det var en känslomässig 
kamp att möta våldsutsatta kvinnors behov samtidigt som de kände maktlöshet och 
rädsla när någon av kvinnorna var i fara (Häggblom & Möller, 2006). Rädslan och 
maktlösheten sjuksköterskor upplevde gjorde det nödvändigt att skydda sig själva 
vilket resulterade i att de undvek att fråga kvinnorna vad de hade varit med om 
(Goldblatt, 2009; Henriksen et al., 2017; Sundborg et al., 
2017). Enligt Efe & Taşkın (2012) ansågs våldet vara ett problem utan lösning, därför 
upplevde sjukskörskor att dem inte kunde göra något.  

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 
Då studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse i mötet med kvinnor som 
blivit utsatta för våld i nära relationer ansåg författarna att en kvalitativ metod var 
relevant till litteraturöversikten för att kunna leda till kunskapsutveckling i området 
omvårdnad. (Friberg, 2017b). I studien används ett induktivt förhållningsätt som 
innebar att författarna opartiskt samlade in data utifrån syftet och därefter försökte 
utveckla en ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Databassökningen valdes att göras i Cinahl och Psycinfo då de var relevanta för 
forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Att söka i flera olika 
databaser som har omvårdnadsfokus stärker studiens trovärdighet då chansen att 
finna relevanta artiklar ökar (Henricson, 2017). Databaser 
som Pubmed och Medline användes för sökningar i tidigt skede av studien, men 
ansågs inte få tillräckligt med relevanta artiklar och därför valdes dessa databaser 
bort.  För att få upp relevanta artiklar i databassökningarna användes 
begränsningar (Billhult, 2017). Sökningarna valdes att genomföras mellan år 2005–
2019 för att utöka antalet med relevanta artiklar som svarade på syftet. Den äldsta 
artikeln var ifrån år 2009 och ansågs inte försämrat kvalitén på studien. Genom att 
söka på artiklar som var peer reviewed stärkes trovärdigheten då studierna anses 
vetenskapliga (Henricson, 2017).   
 
Genom att få stöd via bibliotekarie för att säkerställa att korrekta sökningarna 
genomförts och med relevanta sökord, kan det ses som att stärka trovärdigheten. De 
booleska operatorerna OR och AND användes så ord och begrepp kunde läggas ihop 
och få en mer specifik sökning (Karlsson, 2017). Trunkering * har använts i 
sökningarna för att få fram ett ords olika böjningsformer. Det resulterade i att 
relevanta artiklar inte missades och stärkte trovärdigheten i materialet (Karlsson, 
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2017). Flera artiklar exkluderades efter att abstracten lästs, då innehållet handlade om 
barn och tonåringar och ansågs därför inte relevant till studiens syfte (Karlsson, 2017).  
 
Femton artiklar togs med i studiens resultat där fjorton var av kvalitativ metod och en 
var av mixad metod, dvs både kvalitativ och kvantitativ metod. Artikeln med mixad 
metod togs med i studien pga. av att den kvalitativa delen var tydlig att avskilja från 
det kvantitativa och gav ett mervärde till studiens resultat (Borglin, 
2017). Kvalitetsgranskningen av de framtagna artiklarna gjordes med hjälp av 
Hälsohögskolans gransknings protokoll som tagits fram av avdelning för omvårdnad. 
Granskning av samtliga artiklarna utfördes enskilt med hjälp av protokollet först för 
att sedan jämföra och diskutera artiklarna gemensamt så ett samförstånd skapades 
kring varje artikel, vilket kan öka 
pålitligheten och stärka bekräftelsebarheten (Henricson, 2017). Checklistan i 
protokollet ansågs vara övergripande vilket gjorde att granskningen blev noggrant 
utförd. Ingen av författarna hade arbetet med mallen för kvalitetsgranskning tidigare 
och felbedömningar pga. okunskap kan ha förekommit.  
 
Google translate samt författarnas egen erfarenhet av engelska användes för att 
översätta artiklarna. Det kan förekomma svårigheter och feltolkningar i översättningen 
från de engelska artiklarna till svenska då det fanns begränsningar av det engelska 
språket. Detta kan påverka trovärdigheten negativt. Ett etiskt övervägande var ett krav 
på alla vetenskapliga studier (Forsberg & Wengström, 2016). Genom att inkludera 
artiklar med ett etiskt övervägande i sin studie stärkes det vetenskapliga 
värdet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det fanns tveksamheter om det fanns ett etiskt 
godkännande i två artiklar. Genom att gå in på respektive tidskrifters hemsidor där 
artiklarna var publicerade kunde information urskiljas om tidskrifternas riktlinjer att 
de var etiskt godkända. Enligt Mårtensson & Fridlund (2017) var det författarna som 
ansågs ha ansvarat att säkerställa kvalitén i studien. En svaghet i studien var att det 
fanns bristande kunskaper kring utförandet av litteraturöversikter, vilket kan leda till 
otillräcklig kvalité av studien och sänka trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 
2017).  
 
De inkluderade artiklarna bearbetades, tolkades och analyserades enligt Fribergs 
(2017a) femstegsmodell som syftar till att delar från helheter tas ut för att tillsammans 
skapa en ny helhet. Genom tolkning av artiklarna kunde en svaghet påvisats med 
analysmodellen. Beroende på vilket synsätt och förförståelse som ligger till grund inom 
området våld i nära relation kan det utmynnas i olika resultat inom forskningsområdet. 
Enligt Forsberg & Wengström (2016) finns det alltid en risk för vinkling i 
analysarbetet, som menas att förutfattade meningar kan påverka resultatet. Efter att 
upplevelser identifierats ägnades mycket tid åt att utforma relevanta teman 
och subteman som stämde överens med studiens syfte. Det resulterade i att namnen 
på temana ersattes under arbetsgången.  
 
Vid flera tillfällen förekom handledning i studien av lärare och kurskamrater. Det 
resulterades i en bekräftelse av att relevant innehåll svarade till syftet och därmed 
ökade trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Att arbetet lästes och granskades 
av andra än författarna själva ans vara en styrka och öka 
bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). I början av studien fanns det 
svårigheter att avsätta gemensam tid då verksamhetsförlagd utbildning pågick 
parallellt med examensarbetet. Detta kan vara en svaghet i studien då tid gick förlorad. 
Ingen av författarna har sedan tidigare ingen metodologisk erfarenhet av att göra en 
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litteraturöversikt. Detta kan ha påverkat pålitligheten negativt (Mårtensson & 
Fridlund, 2017).  
 
Innan analysprocessen i kvalitativ forskning började bör en ställning tas till sin 
förförståelse inom det aktuella området för att stärka det objektiva förhållningssättet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Genom att diskutera och reflektera över sin 
förförståelse synliggörs personliga åsikter, värderingar, egna referensramar och 
tidigare kunskap. Genom att vara medveten om den egna förförståelsen kunde risken 
minska för att förförståelsen skulle kunna färga resultatet (Forsberg & Wengström, 
2016). Förförståelse kan vara både en möjlighet (förkunskap) och ett hinder 
(fördomar) för att skapa ny förståelse (Friberg & Öhlén, 2017). En av författarna har 
tidigare erfarenheter av våld i nära relation och var medveten om att ett kritiskt 
förhållningsätt var av vikt. Under studiens gång framfördes kontinuerligt en 
reflekterande diskussion vilket ledde till en minskad risk för att egna åsikter påverkade 
resultatet. Detta anses öka trovärdigheten i studien (Mårtensson & Fridlund, 
2017). Litteraturöversiktens resultat innehöll artiklar från länder som Israel, Sydafrika 
och Turkiet där det kan förekomma vissa kulturella skillnader mellan länderna 
(Henricson, 2017). Dock visade resultaten av sjuksköterskors upplevelser 
överensstämde mellan artiklarna och därmed stärker överförbarheten (Mårtensson & 
Fridlund, 2017).  
 

Resultatdiskussion 
 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i mötet med 
kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Tre subteman har valts ut som 
huvudfynd som kommer att diskuteras. Det är otillräcklig kunskap, utmaningar i 
arbetsmiljön och attityder & fördomar. Arbetet utgår från personcentrerad omvårdnad 
som teoretisk referensram.  
   
En central barriär som förekom av resultatartiklarna beskrev att sjuksköterskor inte 
vågade fråga kvinnor om närvaron av våld. Enligt Häggblom, Hallberg & Möller (2005) 
fanns det barriärer hos sjuksköterskor att inte fråga om våld i nära relation. Det kunde 
handla om brist på kunskap, svårigheter att formulera sig korrekt samt respekt mot 
kvinnors integritet. Kvinnor utsatta för våld väljer vanligen inte att berätta om det 
förekommer våld i en parrelation, därför var det viktigt för sjuksköterskor att kunna 
läsa av kroppsspråk hos våldsutsatta kvinnor och förstå våldets olika konsekvenser 
(Grände et al., 2009). Enligt Berglund & Stenson (2010) uppskattade våldsutsatta 
kvinnor att bli tillfrågade om våld i nära relation och upplevde att en möjlighet 
öppnades för att vända sig till sjuksköterskor om det skulle behöva hjälp i framtiden. 
Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) är mod ett begrepp som är centralt hos 
sjuksköterskor där erfarenhet av andras lidande framkallar en känsla till att agera. Om 
sjuksköterskor väljer att inte se lidandet hos kvinnor som blivit utsatta för våld hur ska 
då sjuksköterskor kunna agera? Enligt Forsberg (2016) handlar mod om att ta ansvar 
och att inte överge patienten. Enligt Narula et al. 
(2012); Reisenhofer & Seibold (2013); Leppäkoski, Paavilainen & Åstedt-kurki (2010) 
upplevde våldsutsatta kvinnor att det inte ställs direkta eller öppna frågor om våld. 
Ibland kan frågor om våld utebli helt då sjuksköterskor inriktar sig på de fysiska 
symtom våldsutsatta kvinnor erhållit (Narula et al., 2012). Detta återspeglas i 
resultatet där sjuksköterskor upplevde otillräcklig kunskap och brist på erfarenheter 
kring våldsutsatta kvinnor. Den bristande kunskapen har identifierats som ett vanligt 
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hinder vilket gör att sjuksköterskor inte frågar om våld i nära relation. Enligt Björck 
(2010) var det viktigt att sjuksköterskor har tillräckligt med kompetens och utbildning 
för att kunna identifiera våldet och bemöta kvinnorna på ett förtroendegivande 
sätt. Ett exempel kan vara att sjuksköterskor presenterar sig och ser till att kvinnorna 
får ett varmt och vänligt mottagande samt informera kvinnorna om tystnadsplikten 
(Grände et al., 2009). Sjuksköterskor behöver ha en grundkunskap för att kunna ställa 
frågor om och identifiera våld i nära relation. Exempel på frågor kan vara; hur har du 
det hemma? Är du rädd för någon i din närhet? Har du någon gång blivit utsatt för 
våld eller kränkningar av din partner? Har du någonsin varit med om att någon har 
gjort något sexuellt mot din vilja? För att öka kompetensen bör utbildning om våld i 
nära relation vara tillgängligt i sjuksköterskeprogrammet. Ämnet våld i nära relation 
ingår inte i sjuksköterskeutbildningen och detta resulterar i mer ansvar för 
arbetsgivaren som kan behöva utbilda och upplysa sina sjuksköterskor inom våld i nära 
relation och dess olika konsekvenser på hälsan (Björck, 2010). En förutsättning för att 
sjuksköterskor ska få en förståelse för våldsutsatta kvinnors livssituation och agerande 
var kunskap om normaliseringsprocessen och uppbrottsprocessen samt dess 
komplexitet (Berglund & Witkowski, 2014). Omvårdnad sker på personnivå där 
våldsutsatta kvinnors värderingar och förutsättningar ska vara i fokus. Det är viktigt 
att sjuksköterskor skapar tillit till våldsutsatta kvinnor för att kunna skapa en bra 
vårdrelation mellan dem som möjliggör delaktighet i vården för kvinnorna. För att inge 
tillit hos kvinnorna är det betydelsefullt att sjuksköterskor finns där för dem, är 
närvarande, empatiska och lyhörda i mötet samt tar sig tid att lyssna in våldsutsatta 
kvinnors berättelser och visar intresse för hennes upplevelser och mående (Grände et 
al., 2009). Ett visat intresse för våldsutsatta kvinnor kan synliggöras genom 
sjuksköterskornas kroppsspråk. Till exempel ha ögonkontakt med kvinnorna, sitta ner 
med lätt framåtlutad kroppshållning och nicka uppmuntrande till att kvinnorna ska 
fortsätta berätta (Josephson, 2013). Det underlättade för kvinnorna att berätta om sin 
utsatthet om sjuksköterskor ställde öppna frågor och inbjöd till en dialog (NCK, 
2017). Berättelsen är en viktig del i den personcentrerade vården. För att 
sjuksköterskor ska kunna involvera kvinnor i ett partnerskap krävs det att förstå vilka 
kvinnorna är och vilken situation de befinner sig i. Förståelsen kan uppnås genom 
berättelsen som talar om våldsutsatta kvinnors personliga identitet. Sjuksköterskor får 
ta del av unika berättelser samtidigt som ett lärande utvecklas om våldsutsatta 
kvinnors situationer (Forsberg, 2016).   
   
I resultatet framkom de att sjuksköterskor upplevde utmaningarna när de skulle fråga 
kvinnor om våld. Utmaningarna kunde vara tidsbrist, stressig arbetsmiljö och 
svårigheter med att samtala enskilt med kvinnorna. Enligt Dienemann, Glass & Hyman 
(2005) upplevde våldsutsatta kvinnor en rädsla i mötet med sjuksköterskor, en rädsla 
av att bli tillfrågad om vad som hade hänt inför sin närvarande partner. Flera 
våldsutsatta kvinnor kände sig då tvingade att dölja sanningen för att skydda sig själva. 
Tidsbristen var en central faktor till att sjuksköterskor inte identifierade våldsutsatta 
kvinnor (Hamberger & Phelan, 2006). Sjuksköterskor har många arbetsuppgifter som 
ska utföras och det kan resultera i att de inte alltid hinner lyssna på kvinnor som blivit 
utsatta för våld samt ge dem emotionellt stöd 
(Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & Macmillan, 2012). Att kunna samtala i enrum 
med kvinnor anses viktigt om våld i nära relation misstänks. Därför bör enskilda 
samtal införas som rutin bland sjuksköterskor för att öka möjligheterna till att våga 
fråga om våld i nära relation. På det viset kan identifieringen av våldet lättare 
upptäckas då kvinnor eventuellt vågar öppna sig och berätta (Grände et al., 2009). 
Varje verksamhet bör ha handlingsplaner i hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska 



19 
 

bemöta och gå tillväga i mötet med kvinnor som blivit utsatta för våld. I en 
handlingsplan bör det framgå vart våldsutsatta kvinnor kan hänvisas, att det finns 
psykosocialt stöd i form av kris och stödsamtal samt en plan för att förändra 
kvinnornas sociala situation (Berglund & Witkowski, 2014). Att hantera möten som 
handlade om våld kunde vara påfrestande för sjuksköterskor. Då kan det krävas extra 
omsorg från verksamheten i form av arbetsgruppen där möjlighet för reflektion, 
rådgöra och avlastning kan ges för sjuksköterskor. Vilket i sin tur kan resultera i att 
sjuksköterskor kan göra ett gott arbete (Grände et al., 2009). Finns det möjlighet till 
handledning och rådgivning för sjuksköterskor resulterade det i att frågan om våld 
vågade ställas till fler kvinnor. Enligt Häggblom et al. (2005) behövde rutiner och 
riktlinjer synliggöras mer på arbetsplatserna. Förformulerade frågeguider kan vara till 
hjälp för sjuksköterskor att ställa frågor om våldsutsatthet. Genom att kunna erbjuda 
våldsutsatta kvinnor god vård anser Björck (2010) det viktigt att utöver sitt eget 
yrkesområde bör känna till andra myndigheter exempel socialtjänsten, polisen och 
kvinnojourers olika möjligheter och kompetens. Samverkan och kännedomen mellan 
olika myndigheterna kan skapa en trygghet för våldsutsatta kvinnor att våga berätta. 
Våldsutsatta kvinnor som söker stöd och hjälp kan befinna sig i ett känslomässigt och 
praktiskt kaos (Grände et al., 2009). För att kunna främja hälsa och stödja ett 
personcentrerat förhållningssätt krävs en vårdande omgivning. Den vårdande 
omgivningen innefattar den miljö våldsutsatta kvinnor vistas i och där sjuksköterskor 
värnar om integritet, trygghet och välbefinnande så att en god hälsa kan skapas (Wijk, 
2010). En god hälsa kan skapas genom att sjuksköterskor respekterar kvinnorna som 
person och tar hänsyn till kvinnornas självbestämmande (svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). När våldsutsatta kvinnor uppsöker sjukvården är det 
vanligt att de kan uppleva ett underläge och en maktlöshet i mötet med sjuksköterskor. 
Ett bra bemötande av kompetent och empatiska sjuksköterskor som inte skuldbelägger 
kan tillföra att kvinnorna vågar berätta om våldet (Berglund & Witkowski, 2014). I 
mötet med våldsutsatta kvinnor kan en öppen fråga väcka kvinnors uppmärksamhet 
över sin situation och påverka kvinnorna att vilja förändra den. Själva frågan kan starta 
en process där våldsutsatta kvinnorna började reflektera över sin livssituation 
(Berglund & Stenson, 2010).  
   
I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att det fanns fördomar och 
föreställningar om kvinnor som blivit utsatta för våld, vilket kunde leda till att ämnet 
inte togs upp då kvinnorna inte passade in på stereotypen av våldsutsatta kvinnor. 
Flera våldsutsatta kvinnor upplevde att de förminskades när de mötte sjuksköterskor. 
Våldsutsatta kvinnor beskrev att de inte upplevde sig betrodda i sin berättelse och att 
de fanns en nedlåtande ton från sjuksköterskor när de tilltalade kvinnorna 
(Dienemann, Glass & Hyman, 2005). Våldsutsatta kvinnor upplevde att de blev 
skuldbelagda för våldet och att möten med sjuksköterskor uppfattades som kränkande 
för kvinnorna. (Yam, 2000; Tower, McMurrey, Rowe & Walus, 2006; Bradbury-Jones, 
Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011).  I takt med att våldet ökade för kvinnor blev även 
kontakten med sjuksköterskor tätare. Flera våldsutsatta kvinnor upplevde att attityden 
från sjuksköterskor menade att kvinnorna inte var värdiga den vård de sökte för samt 
i vissa fall upplevde kvinnorna att de blev straffade för de bad om hjälp (Tower et al., 
2006; Bradbury-Jones et al., 2011). I mötet med våldsutsatta kvinnor är 
personcentrerad omvårdnad en viktig grundpelare för att synliggöra hela kvinnan 
genom att bekräfta, respektera och lyssna in hennes upplevelser. Exempel att lyssna in 
kvinnorna utan att avbryta och visa att man tror på det som berättas utan att ifrågasätta 
(Grände et al., 2009). Sjuksköterskor bör utgå ifrån att sätta våldsutsatta kvinnor i 
centrum av vården snarare än att sätta sjukdomen i fokus. Genom att ställa frågor och 
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reflektera i mötet med våldsutsatta kvinnor bidrar det till att sjuksköterskor värderar 
och använder sig av informationen de har fått från kvinnorna (Tingström, 2014). På så 
sätt skapas respekt för kvinnors behov och önskemål (Walton, 2013). I ett möte mellan 
våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskor behöver ett vårdande förhållningssätt ligga till 
grund. Det innebär att sjuksköterskor behöver möta kvinnors hela livsvärld med hjälp 
av öppenhet (Ekebergh, 2015b). Att sjuksköterskor försöker förstå våldsutsatta 
kvinnors upplevelser och erfarenheter av kvinnornas livsvärld. Varje kvinna har sin 
egen livsvärld som kan delas med andra (Ekebergh, 2015a). Grände et al. (2009) 
beskriver att våldsutsatta kvinnor är experter på sin egen situation och att 
sjuksköterskor bör vara medvetna om det. Genom att öka förståelsen om våldsutsatta 
kvinnors situation kan en god kommunikation skapas mellan kvinnor och 
sjuksköterskor. Genom en förbättrad kommunikation resulterar det i samskapad 
omvårdnad, vilket innebär att det är kvinnornas värderingar och förutsättningar som 
är i fokus och en ömsesidig respekt för varandras kunskap (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). När maktfördelningen mellan sjuksköterskor och 
våldsutsatta kvinnor är i balans kan ett likvärdigt partnerskap skapas (Holland, Addis, 
Edwards, Kenkre & Wood, 2019). Sjuksköterskors omvårdnadsmål är att stärka och 
stödja våldsutsatta kvinnors hälsa för att öka deras känsla av välbefinnande och lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Av den anledningen bör frågor om våld 
vara en del av anamnesen i ett vårdmöte. 
 

Slutsatser 

I studien upplevde sjuksköterskor att de hade otillräcklig kunskap och erfarenhet, 
fördomar och föreställningar gentemot våldsutsatta kvinnor samt att de blev 
emotionellt påverkade av mötet med våldsutsatta kvinnor. I studiens resultat framkom 
det att sjuksköterskor upplevde utmaningar att ställa frågor om våld till kvinnorna. 
Sjuksköterskor upplevde behov av riktlinjer, handledning och utbildning för att lättare 
kunna identifiera våldsutsatta kvinnor. Genom att tillämpa riktlinjer stärker det 
beredskapen samt bistår sjuksköterskor i tillvägagångssättet med våldsutsatta 
kvinnor. Detta kan i sin tur bidra till en ökad medvetenhet om fördomar vilket kan leda 
till att sjuksköterskor synliggör fler kvinnor som blir utsatta för våld i nära relation. Ett 
vårdande förhållningssätt bör tillämpas där sjuksköterskor värnar om våldsutsatta 
kvinnors integritet, trygghet och välbefinnande så att en god hälsa skapas. 
Sjuksköterskor bör stödja våldsutsatta kvinnors behov och styrkor för att skapa en 
tillitsfull vårdrelation där kvinnorna tillsammans med sjuksköterskor skapar en plan 
med gemensamma mål. Fler studier behövs för att kunna få kunskapen om hur 
sjuksköterskor ska känna tryggheten i en arbetssituation som berör våld.  

Kliniska implikationer 

Resultatet från uppsatsen beskriver behovet av att sjuksköterskor bör få mer kunskap 
och verktyg för att kunna fånga upp kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. 
Sjuksköterskor ska kunna läsa av signaler, beteenden samt förstå vilka öppna frågor 
som kan ställas för att få en bra kontakt med våldsutsatta kvinnor från början. 
Sjuksköterskor ska känna sig trygga i sin kompetens, våga fråga samt vara beredd att 
ta emot svaret de får från kvinnorna. Ibland kan det krävas att sjuksköterskor har 
förmågan att fråga flera gånger för att kvinnorna ska börja beskriva sin situation.   
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sjuksköterskornas 
personliga och 
professionella attityder 
samt påverkade deras  
privatliv.  

Del 1: 4/4  
Del 2: 8/8   

Henriksen, 
L., Garnweidner-
Holme, L. 
M., Thorsteinsen

“It is a difficult 
topic” - a qualitative 
study of midwives´ 
experiences with 

Att få en  
djupgående  
förståelse av  
barnmorskors  

Kvalitativ 
metod. 
Semistrukturera
de intervjuer 

Alla  
barnmorskor  
frågade om våld men inte  

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8   



 

 
 

, K. K., 
& Lukasse, M. 
2017, Norge.  

routine antenatal 
enquiry for intimate 
partner violence.  

upplevelser av  
att rutinmässigt  
fråga om våld i  
nära relationer  
under prenatal  
vård.  

med 8 
barnmorskor.  

regelbundet. Deras 
personliga  
intresse av ämnet var en  
viktig faktor som gjorde 
det  
lättare för dem att fråga.  
Tidsbrist, rädsla över att 
inte  
veta hur de ska hantera  
avslöjandet av våld.  

Häggblom AM, 
& Möller AR. 
2006, Finland.  

On a life-saving 
mission: nurses’ 
willingness to 
encounter with 
intimate partner 
abuse.  

Att undersöka 
utvalda 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
fenomenet våld mot 
kvinnor och 
sjuksköterskornas 
roll som vårdgivare 
till kvinnorna.  
   
   
   

Grounded theor
y. Kvalitativ 
metod. 
Deltagarna 
bestod av 10 
sjuksköterskor.  

Sjuksköterskor har en 
viktig roll vid vård av 
kvinnor som blivit utsatta 
av våld och deras 
kunskap. Trots det får 
sjuksköterskor 
kompensera för en brist 
på utbildning genom 
personlig mognad och 
säkerhet inom det sociala 
sammanhanget.  
   

Del 1: 4/4  
Del: 8/8   

McGarry, J. 
2017, England.  

Domestic violence 
and abuse: an 
exploration and 
evaluation of a 
domestic abuse 
nurse specialist role 
in acute health care 
services.  

Att undersöka 
vårdpersonals 
erfarenheter om våld 
och att utvärdera 
effektiviteten av 
utbildning.    

Kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade 
intervjuer där 
deltagarna 
bestod av 11 
vårdpersonal.  

Sjuksköterskor upplevde 
att utbildning och stöd om 
våld i nära relation 
underlättade och gav en 
mer sammanhållen 
strategi för hantering av 
våldsutsatta kvinnor.   
  
  
  

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/8   
   

Noriko Yamada, 
& Makiko Kato. 
2015, Japan.  

An Introspective 
Approach to Nursing 
Intimate Partner 
Violence Victims in 
Japan.  

Undersöka om 
processen av 
introspektion kan 
bidra till bättre vård 
för våldsutsatta 
kvinnor och 
förhindra utbrändhet 
hos sjuksköterskor.  

Semistrukturera
de intervjuer 
med 20 
sjuksköterskor. 
Emotionel Quest
ion Scale använ
des på 
en en experimen
tel grupp. Mixad 
metod.  

Sjuksköterskor upplevde 
det svårt att vårda 
våldsutsatta kvinnor och 
upplevde brist på kunskap 
om våld.  

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/8  

Robinson R. 
2010, USA.  

Myths and 
Stereotypes: How 
Registered Nurses 
Screen for Intimate 
Partner Violence.  

Att  
identifiera hur  
sjuksköterskor  
screenar för våld i  
nära relationer  
inom akutvården.  

Kvalitativ 
metod  
fenomenologisk 
ansats. 
Strukturerade 
intervjuer med 
öppna frågor. 13 
sjuksköterskor 
deltog.  

Föreställningar, 
stereotyper och attityder 
av hur våldsutsatta 
kvinnor ser ut påverkade 
om sjuksköterskornas 
screena eller 
inte.  Tidsbrist och 
frustration av att de inte 
finns någon omedelbar 
lösning för 
patientgruppen på 
akutmottagningarna.   

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/8   

Sundborg, E., 
Törnkvist, L., 
Saleh, S. 
N., Wändell, P., 
& Hylander, I. 
2017, Sverige.  

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

Att öka förståelsen 
av diskriktsköterskor
s erfarenheter av 
kvinnor utsatta av 
våld i nära relation.  

Kvalitativ metod 
med grounded t
heory. 
Deltagarna 
bestod av 11 

Den centrala delen är 
processen att tveka att 
fråga våldsutsatta 
kvinnor. Deltagarna gick 
från att inte veta att 
ansvaret var deras att 

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8   



 

 
 

exposed to intimate 
partner violence.  

kvinnliga diskri
ktsköterskor.  

identifiera våldsutsatta 
kvinnor till att förbereda 
sig själva att fråga 
kvinnor om våld.  

Van der Wath, 
A., van Wyk, N., 
& Janse van Ren
sburg, E. 2013, 
Sydafrika.  

Emergency nurses’ 
experiences of 
caring for survivors 
of intimate partner 
violence.  

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva 
akutsjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda kvinnor som 
utsatts för våld i nära 
parrelationer.  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuade 11 
akutsjukskötersk
or.  

Att bevittna våldsutsatta 
kvinnor beskrevs som en 
emotionell påfrestning 
och lidande av 
sjuksköterskorna. Ledde 
till att sjuksköterskorna 
kände sympati, rädsla, 
sorg, chock och ilska.  

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8  

Watt MH, 
Bobrow EA, & 
Moracco KE. 
2008, USA.  

Providing support to 
IPV victims in the 
emergency 
department: 
vignette-based 
interviews with IPV 
survivors and 
emergency 
department nurses.  

Undersöka 
sjuksköterskans 
förmåga i att kunna 
bemöta och vidta 
säkerhetsåtgärder för 
kvinnor utsatta för 
våld.     

Kvalitativ 
metod. 
Semistrukturera
de intervjuer, 10 
sjuksköterskor 
och 16 kvinnor 
som varit utsatta 
för våld i nära 
relationer.  

Sjuksköterskor belyste att 
information och stöd var 
viktigt i mötet med 
kvinnor utsatta för våld. 
Sjuksköterskorna 
behövde mer insikt i 
kvinnornas beslut, 
kompetens att ge 
emotionellt stöd.  

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/8   

Williston, C. J., 
& Lafreniere, K. 
D. 2013, 
Canada.  

“Holy Cow, Does 
That Ever Open Up 
a Can of Worms”: 
Health Care 
Providers’ 
Experiences of 
Inquiring About 
Intimate Partner 
Violence.  

Att 
undersöka erfarehete
r av primärvård och 
hur de vårdar 
patienter som har 
upplevt våld i nära 
relation, särskilt hur 
de anställda närmar 
sig och tolkar 
patientens berättelse 
av våld.  

Semistrukturera
de intervjuer 
med 6 läkare 
och 3 
sjuksköterskor. 
Kvalitativ 
metod.  

Deltagarnas erfarenheter 
av att fråga patienterna 
om våld kändes som att 
"ta en resa" med 
patienten. Det var som att 
åka till en ny plats där 
deltagarna inte visste vad 
patienten skulle svara.    

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8  

Wyatt, 
T., McClelland, 
M. L., 
& Spangaro, J. 
2019, USA & 
Australien.  

Readiness of newly 
licensed associated 
degree registered 
nurses to screen for 
domestic violence.  

Undersöka om ny 
legitimerade 
sjuksköterskor får 
utbildning kring hur 
man screenar och 
bemöter våldsutsatta 
kvinnor.  

Kvalitativ 
metod. 
Intervjuer med 
16 
sjuksköterskor.  

Obekvämt ämne, upplevs 
förolämpande att fråga. 
Brist på utbildning och 
träning i skolan och på 
arbetsplatsen. Intuition 
när man ska misstänka, 
anser att man lätt kan 
se.    

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8   

 


