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Abstract 
 
Background: Intimate partner violence is a structural problem in our society because of the 
inequality between men and women. Nurses are often the first person to meet the abused 
woman in health care and therefore has an important role in identifying the violence and in 
trying to influence the women’s future choices in life. 
 
Aim: To illustrate nurses experiences of meeting women exposed to partner violence. 
 
Method: A literature-based study based on analysis of 10 qualitative scientific articles. 
 
Results: Nurses meeting women subjected to partner violence 
experienced a lot of emotions both at work and in private. They experienced that the lack of 
time in care was crucial to how they were able to respond to the women. According to the 
nurses, lack of training and knowledge were the main reasons to why they refrained from 
posing questions on experiences of violence. Fear, frustration, suffering and the feeling of not 
being able to perform good care affected the well-being of the nurses.  
 
Conclusion: Knowledge about the topic and time for the healthcare encounter are crucial for 
nurses to create trustworthy relationships and provide a good care for women subjected to 
partner violence. Importantly, the findings in this study shows that time and knowledge are 
the major barriers in the care of these women. 
 
Keywords: abused woman, experience, intimate partner violence, meeting, nurses. 
 
  



  

Populärvetenskaplig sammanfattning 
En av fyra kvinnor i Sverige blir utsatta för partnervåld. Partnervåld förklaras vanligen med 
att vi lever i ett ojämställt samhälle där män som grupp strukturellt har mer makt än kvinnor. 
Forskning visar att orsaken till våldet framförallt handlar om mannens behov av att 
kontrollera kvinnan. Våld mot kvinnor går långt tillbaka i tiden och var länge ett accepterat 
beteende för män i samhället. Våldet är i dagens samhälle ett tabubelagt problem vilket gör 
att många våldsutsatta kvinnor lever i tystnad med skam och rädsla för att anmäla.  

 
Det är känt att våldsutsatta kvinnor ofta söker vård för andra symtom än de våldet 
orsakat. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap och tid för att kunna 
identifiera de eventuella underliggande orsakerna till vårdbesöket samt det våld som kvinnan 
utsatts för. Mötet mellan den våldsutsatta kvinnan och sjuksköterskan utspelar sig olika 
beroende på hur sjuksköterskan väljer att bemöta henne. Personcentrerad vård lyfts ofta fram 
som nyckeln till bättre förutsättningar för sjuksköterskan att möta den våldsutsatta kvinnan 
där hon befinner sig psykiskt. En utmaning är samtidigt den emotionella påfrestning som 
dessa möten utgör för sjuksköterskan. Ledningen inom sjukvården har här ett stort ansvar att 
stötta sjuksköterskor för att kunna möta kvinnor som är utsatta för partnervåld. 
 
Studien är en kvalitativ evidensbaserad litteraturstudie. I studien har artiklar från olika länder 
systematiskt och osystematiskt sökts fram och använts i resultatet. Artiklarna som valdes att 
inkluderas har sjuksköterskor som är erfarna av att möta våldsutsatta kvinnor. Det artiklar 
som valdes att exkluderas var där de våldsutsatta kvinnorna hade barn eller då den 
våldsutsatta inte var en kvinna i partnerrelation till mannen som utövade våldet. Samtliga 
artiklar är granskade med Fribergs (2012) femstegsanalysmetod. Samtliga artiklar granskades 
även med kvalitetsbedömningsmall samt att alla artiklar har ett etiskt förhållningssätt. 

Resultatet är uppbyggt på tre teman och nio subteman som visade att sjuksköterskor har brist 
på utbildning, brist på tid, är rädda och upplever frustration under mötet med den våldsutsatta 
kvinnan. Dessa faktorer kunde leda till att sjuksköterskan valde att inte fråga eller se våldet. 
Många sjuksköterskor var också rädda för att mötet kunde drabba det personliga välmåendet. 
Resultatets olika teman som framkom var påverkan på sjuksköterskans personliga liv, 
sjuksköterskans upplevda känslor och att våga fråga om våld. Sjuksköterskor behöver mer 
stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Både en ökad praktisk samt teoretisk utbildning är 
nödvändigt för att kunna minska våld mot kvinnor.  
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Inledning 
Sjuksköterskan är ofta den första personen som våldsutsatta kvinnor möter när de söker vård. 
Studier visar att våldsutsatta kvinnor ofta söker vård för andra symtom än de som våldet 
orsakat då partnervåld generellt sett är kopplat till skam i vårt samhälle. Detta ställer stora 
krav på sjuksköterskan och hens förmåga att identifiera de eventuella underliggande 
orsakerna till vårdbesöket och våldet kvinnan blivit utsatt för. Enligt World Health 
Organization (2017) har en tredjedel av världens kvinnor erfarit våld i nära relation i form av 
fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld någon gång under sin livstid. Våld är ett brott mot 
mänskliga rättigheter som kan leda till både kort-och långsiktiga negativa konsekvenser för 
kvinnans välmående (WHO, 2017). Enligt Brottsförebyggande rådet (2014) lever en av fyra 
kvinnor i Sverige i partnerrelation med en man som utsätter henne för våld. I Sverige dödas 
cirka 13 kvinnor per år av sin manliga partner (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å. A). 
Statistik från Brottsförebyggande rådet (2009) visar att tre fjärdedelar av våld som sker i nära 
relationer leder till synliga skador samt att en femtedel kräver sjukvård. Då den våldsutsatta 
kvinnan är i behov av vård har sjuksköterskan möjlighet att påverka kvinnan på ett sätt som 
kan vara avgörande för kvinnans framtida val i livet. 
 
 
Bakgrund 
Våld mot kvinnor 
En könsrelaterad våldshandling definieras enligt FN som fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld 
mot kvinnor och som leder till lidande, hot, tvång eller tar ifrån kvinnan hennes frihet (United 
nations, 1993). Våld kan till exempel yttra sig i form av sparkar, slag, stryptag, sexuellt 
ofredande eller kränkande behandling. Partnervåld är den vanligaste typ av våld som riktas 
mot kvinnor (WHO, 2013). 

 
Grunden till våldet mot kvinnor är ett strukturellt problem i vårt samhälle. I samhället har 
män som grupp strukturellt sätt mer makt än kvinnor och detta ger på sätt och vis en 
legitimitet för enskilda våldsutövande män att utsätta kvinnor för olika typer av våld och 
övergrepp (Regeringskansliet, 2014). 
 
Enligt brottsförebyggande rådet (2014) är äktenskapsproblematik, otillräckliga sociala eller 
ekonomiska resurser eller utanförskap i samhället faktorer som ökar risken för partnervåld. 
Risken för partnervåld tenderar att öka om kvinnan bär på psykisk eller fysisk ohälsa eller om 
hon blivit utsatt för våld i tidigare relationer. 

 
Våld i nära relationer innefattar all typ av våld mellan närstående, så som syskon, släkt, 
samkönade och heterosexuella partnerskap (NCK, u.å. A). I denna uppsats granskas 
partnervåld, där mannen brukar våld mot den kvinnan han har en kärleksrelation med. I 
fortsättningen kommer begreppet partnervåld att användas, som innefattar psykiskt, fysiskt, 
materiellt eller sexuellt våld mot kvinnan i relationen.
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Våldets konsekvenser 
Partnervåld kan leda till både kort-och långvariga konsekvenser. Skador som minnesförlust, 
hjärnskador, graviditetproblematik, sexuellt överförbara sjukdomar, kronisk smärta eller 
gynekologiska problem kan uppkomma på grund av det våld kvinnan utsatts för (Wong & 
Mellor, 2014). Många våldsutsatta kvinnor blir traumatiserade av våldet. Trauma är en 
psykisk skada som kan vara mycket smärtsam och ångestframkallande. Människor som 
upplever trauma riskerar att utveckla PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. PTSD angriper 
personligheten som då förändras gradvis. Detta är en vanlig diagnos för våldsutsatta kvinnor 
(NCK u.å. B). På grund av traumatiska händelser som den våldsutsatta kvinnan erfarit är det 
vanligt att kvinnan isolerar sig från familj och vänner och därmed skapar ett slags fångenskap 
hos mannen. Kvinnan upplever också ofta ensamhet och en stor rädsla vilket är ett vanligt 
skäl till varför den våldsutsatta kvinnan stannar hos mannen som utsätter henne för våldet. 
Dessutom lyssnar och tyr sig den våldsutsatta kvinnan ofta till den misshandlande mannen 
som har kontroll och makt över henne och hennes tankar. Mannen växlar mellan ömhet och 
ånger, vilket skapar ett beroende hos kvinnan (Lundgren, 2012). 

 
Normaliseringsprocessen 
Den så kallade normaliseringsprocessen innebär att våldet normaliseras och tillslut uppfattas 
som ett normalt inslag i vardagen. Normaliseringsprocessen handlar om mannens kontroll 
över kvinnan, isolering av henne, samt en växling i mannens agerande mellan våld och värme 
i relationen. Våldsinslaget varierar ofta över tid, det kan ske dagligen eller med intervaller 
och kan pågå allt ifrån några minuter till timmar och dygn. Våldet riktas direkt mot kvinnan 
eller mot tillhörigheter som betyder mycket för henne. Gränsen för vad som accepteras kring 
våldet förskjuts för både mannen och kvinnan. Mannen använder våld för att få kontroll över 
kvinnan och förstärker på så vis sin makt, medan de för kvinnan handlar ofta om att vara 
mannen till lags (Lundgren, 2012). Under våldets gång, som ofta är återkommande, skapas ett 
stort lidande hos den våldsutsatta kvinnan. Även om kvinnan lyckas bryta med mannen 
medför uppbrottsprocessen mycket känslor, som till exempel lidande och skam. Dessa 
negativa känslor kan följa kvinnan länge och i vissa fall hela livet ut (Nordborg, 2014).  
             
Lidande 
Enligt Travelbee, omvårdnadsteoretiker, är det mellanmänskliga synsättet alltså 
sjuksköterskans förståelse för vad som händer mellan patienten och sjuksköterskan ett 
relevant synsätt inom vården. Författaren menar att lidande och människan hör ihop, samt att 
det är mänskligt att lida. Varje individ är unik och går inte att byta ut och likaså skiljer sig 
individers upplevelse av lidande. Sjuksköterskan har en viktig roll att förstå och bekräfta 
lidande för att göra ett bra omvårdnadsarbete (Kirkevold, 2009). Omvårdnadsteoretikern 
Eriksson (1994) styrker Travelbees uttalande kring lidande. 

  
Arman (2012) understryker att nyckeln till en god vård är att känna igen tecken och läsa av 
lidande. Lidande som substantiv sätter individens upplevelse i fokus. Lidande kan uttrycka 
sig som plågsamt, smärtsamt, eländigt och prövande. Verbet lidande innebär, enligt henne att 
utstå, uthärda och genomlida smärta. 
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Värdighet 
Enligt Eriksson (1994) hör begreppen lidande och värdighet ihop. När dessa två begrepp 
förekommer tillsammans är det ofta på grund av ett vårdlidande. Ett lidande hos en individ 
som uppkommit på grund av vårdpersonalens handlingar. Detta anser författaren vara ett 
onödigt lidande och därmed en kränkning av patientens värdighet. Slarv eller fel vid 
behandling minskar värdigheten hos patienten och där är det sjuksköterskan som har 
skyldighet att minska vårdlidandet. Författaren hävdar också att ”inte bli sedd” av vården 
minskar värdet hos en individ då hen sätts i ett fack som ”lidande individer”. 
 
En del partnervåld innefattar förminskning, förolämpningar och framkallning av skuldkänslor 
hos kvinnan. Detta leder i sin tur till kränkning av hennes värdighet (Domestic abuse 
intervention programs, 2017). Svensk sjuksköterskeförening (2016) har tagit fram en 
värdegrund som stöd för hur sjuksköterskan skall kunna ge en god omvårdnad i sin 
profession. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt hos 
sjuksköterskor på olika vårdplatser samt reflektion kring deras egna värderingar och hur de 
påverkar bemötandet av patienter för att undvika intrång på någons värdighet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Människans värdighet är grunden till vårdarbetet i dagens 
samhälle. Att vårda en människa med värdighet ger plats för en god vård som värnar om 
människans rättigheter och värdighet samt ett omsorgsfullt vårdande (Edlund, 2012). 
 
Sjuksköterskans roll och ansvarsområde i relation till partnervåld 
Sjuksköterskans ansvarsområde enligt ICN:s etiska koder är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Omvårdnad skall ges personcentrerat, jämlikt 
och respektfullt oavsett etnicitet, kön, ålder eller sexualitet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). 

 
Det finns särskilda styrdokument hur sjuksköterskor bör hantera partnervåld. Sjuksköterskor 
ansvarar för att upptäcka samt identifiera den “våldsutsatta kvinnan” och därefter erbjuda 
relevant medicinsk och psykosocialt omhändertagande (Berglund & Witkowski, 2014). 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan bidra till en god 
omhändertagande vård. 

 
Sjuksköterskan bör ha en positiv människosyn vid mötet med våldsutsatta kvinnor vilket 
innebär visad respekt och hänsyn. Hur sjuksköterskan väljer att bemöta kvinnan utifrån sin 
kunskap om ämnet och symtom är avgörande för kvinnors benägenhet att berätta om det våld 
de utsatts för (Berglund & Witkowski, 2014). Det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på 
orsaken till varför kvinnan har de symtom hon uppvisar för att sedan kunna ställa rätt frågor 
och ge den rätta behandlingen. Sjuksköterskan har ett bra utgångsläge för att identifiera och 
fånga upp våldsutsatta kvinnor då första vårdmötet oftast sker med sjuksköterskan. För att 
sjuksköterskan ska ha en chans att avsluta våldscykeln behöver det vara en prioritet att 
identifiera våldsutsatta kvinnor (Moran 2008).  
 
Sjuksköterskan omfattas av flera olika lagar som i vissa situationer kan bli motstridiga och 
sätta sjuksköterskan i ett etiskt dilemma, till exempel sekretesslagen, tystnadsplikten och 
anmälningsskyldigheten. Sekretesslagen innebär att sjuksköterskan är förbjuden att avslöja 
uppgifter om en patient muntligt, skriftligt eller på annat sätt (SFS 2009:400). Sjuksköterskan 
har också anmälningsplikt. Det innebär att om sjuksköterskan misstänker att kvinnan utsatts 
för ett brott som ger ett års fängelse eller försök till brott som ger två års fängelse har 
sjuksköterskan en skyldighet att bryta sekretesslagen och anmäla till polisen (Socialstyrelsen, 
2012).  
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Sekretesslagen och tystnadsplikten kan hindra sjuksköterskans utlopp av bearbetning och 
avlastning vilket kan skapa psykisk ohälsa hos sjuksköterskan. Enligt arbetsmiljölagen (AFS 
1980:14) är arbetsgivaren skyldig att aktivt motverka psykisk ohälsa på arbetsplatsen. 
 
 
Problemformulering 
Problematiken kring partnervåld, som fortgår i vårt samhälle, har enligt anmälningar till 
polisen i Sverige minskat genom åren. Dessvärre finns det ett stort mörkertal av kvinnor som 
blir utsatta för våld som de inte anmäler. Den våldsutsatta kvinnans första vårdmöte är ofta 
med en sjuksköterska. Om sjuksköterskan har kunskap och är väl förberedd på att identifiera 
kvinnor som utsätts för våld kan mörkertalet minska. Det finns studier om våldsutsatta 
kvinnors upplevelser av mötet med vården likaså om sjuksköterskors upplevelser av att möta 
den våldsutsatta kvinnan. Det är viktigt att belysa båda parters upplevelser för både 
sjuksköterskan och kvinnans välmående. I mötet med svåra situationer har sjuksköterskan 
som människa ett behov av att bearbeta tankar och upplevelser. Dock kan sekretesslagen och 
tystnadsplikten hindra sjuksköterskans utlopp för sitt mänskliga behov av bearbetning och 
avlastning. Därför är det viktigt att stödja sjuksköterskan och uppmärksamma välmåendet då 
det kan påverkas negativt av mötena. 

 
 
Syfte 
Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för partnervåld. 

 
 
Metod 
I detta examensarbete som är en litteraturstudie har metoden Att bidra till evidensbaserad 
omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning utformad av Friberg (2012) använts. 
Enligt Friberg (2012) är yttersta målet med kvalitativa studier att få en ökad förståelse kring 
hur upplevelser, förväntningar och erfarenheter kan mötas. 
 
Litteratursökning 
För att undersöka om det fanns tillräckligt med artiklar kring det valda syftet gjordes flera 
osystematiska sökningar via Cinahl, Pubmed och Google Scholar. När det bekräftats att det 
fanns tillräckligt med underlag söktes artiklar genom systematiska sökningar i databaserna 
Cinahl och Pubmed. 
 
För att specificera sökningen i databasen användes apostrofer (” ”) för att hålla ihop två eller 
flera ord i samma mening, till exempel ”nurses experience” så att inte sökningen görs på 
enstaka ord. Enligt Östlundh (2012) används trunkering (*) för att bredda sökningen. Genom 
att använda trunkering fås alla böjningsformer av ett ord. Genom att använda sig av AND 
eller OR bestäms sambandet som sökorden ska ha till varandra, en så kallad boolesk 
sökteknik. Ordet AND används för att sätta ihop flera sökningar och på så vis få fram artiklar 
som innehåller båda sökorden. OR används för att få träffar på den ena eller andra söktermen 
som kan ge ett bredare sökresultat (Östlundh 2012). 
 
Fyra systematiska sökningar gjordes. Tre av sökningarna gjordes i databasen Cinahl. Sökord 
som användes var “intimate partner violence”, “meeting with abused wom*”, nurs*, “abuse* 
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wom*”, “nurs* attitude*”, “nurse experience*”, “nurse perspect*” och ”battered women”. 
Sökorden söktes i olika kombinationer till varandra med hjälp av AND och OR, 
avgränsningar som Peer Review, engelskt språk och år 2008–2018 användes vid samtliga 
sökningar. Tillslut valdes sju relevanta artiklar till studiens resultat (se bilaga I). Fjärde 
systematiska sökningen gjordes i databasen Pubmed med sökorden ”intimate partner 
violence”, ”nurse experience” och ”emergency nurse”. Även dessa söktes i kombinationer 
med AND, avgränsningarna engelskt språk och år 2008–2018. Denna sökning resulterade i en 
vald artikel. (Se bilaga I) 
 
Därefter gjordes osystematiska sökningar för att fylla ut och styrka resultatet ytterligare. 
Sökord som användes var nurses’ role, experiencing, nurses experience, intimate partner 
violence samt partner violence och då hittades två artiklar. 

 
Urval 
Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna i de valda artiklarna var insatta i vårdarbetet 
kring våldsutsatta kvinnor, det vill säga att de har erfarenhet att möta dessa kvinnor. Etiska 
riktlinjer är viktigt i artiklarna för att skydda inblandades integritet samt öka trovärdigheten i 
studien. Därför inkluderas endast artiklar som redovisar ett etiskt förhållningssätt. Alla valda 
artiklar är granskade (Peer reviewed), skrivna på engelska och inte äldre än tio år. 
Engelskspråkiga artiklar valdes för att minimera fel som kan uppstå vid språkproblematik 
samt att öka antalet träffar jämfört med endast svenska artiklar. För att hålla ämnet aktuellt 
valdes artiklar som inte var äldre än tio år. Trots medvetenhet om att relevanta artiklar kan ha 
missats gjordes dessa avgränsningar för att undvika missförstånd samt att bibehålla en röd 
tråd och aktuella uppgifter i studien. Endast kvalitativa artiklar har använts i resultatet. 
Samtliga valda artiklar har granskats gemensamt och med granskningsmallen (se bilaga III) 
utformad av Willman, Stoltz och Bathsevani (2011). Sju av artiklarna hade en grad I och tre 
av artiklarna hade en grad II. 
 
Exklusionskriterier var artiklar som lyfter upp våldsutsatta kvinnor som är gravida eller har 
barn som bevittnar våldet eftersom sjuksköterskan eventuellt lägger mer fokus på kvinnans 
familj än den utsatta kvinnan själv. Studien handlar om partnervåld där mannen begår våld 
mot kvinnan och därför har homosexuella par, par där kvinnan använder våld mot mannen 
eller där barn är inblandade exkluderats. 
 
Analys 
Artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2012) femstegsmetod. 
 
Första steget i femstegsmodellen är att läsa igenom valda artiklar ett flertal gånger för att få 
en djupare förståelse för textens innebörd. Fokus skall ligga på artiklarnas resultat. Andra 
steget handlar om att identifiera teman och subteman utifrån den egna studiens syfte från 
artiklarnas resultat. Under tredje steget görs en sammanfattning av varje artikels resultat för 
att få en överblick över vad som skall analyseras. Fjärde steget handlar om att relatera de 
olika artiklarnas resultat till varandra för att urskilja liknelser och skillnader. Funderingar 
kring andra sätt att beskriva resultatet på, än de som lyfts upp hittills, bör övervägas. I sista 
steget formuleras en beskrivning som grundar sig i nya teman.  Här kan citat användas från 
artiklarna om de anses vara till värde för den egna studien. Den färdiga analysen skall vara 
tydligt framställd och läsbar. Under analysens gång skall läsaren vara i åtanke. Resultatet 
skall struktureras utifrån de teman och subteman som analyserats fram under de olika stegen i 
analysen. För att underlätta för läsaren bifogas en figur över hur de valda teman hör ihop 
(Friberg, 2012), se tabell I. 
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Artiklarna delades upp i hälften mellan författarna och lästes ett flertal gånger. Relevanta 
meningar i resultaten stryktes under. Därefter växlades artiklarna mellan varandra och lästes 
ett flertal gånger, för att sedan granskas gemensamt. Subteman stryktes under och 
kommenterades i texten. Därefter valdes relevanta teman ut som svarade på valda subteman. 
Allt skrevs upp på post it lappar som sattes på framsidan på varje artikel för att tydligare se 
vad varje artikel tar upp. Samtliga subteman från varje post-it-lapp granskades tillsammans 
och placerades under tre utvalda teman i studiens resultat. En sammanfattning av samtliga 
artiklar gav ett resultat till denna studie. Skillnader och liknelser i texten uppmärksammades 
och en tabell har använts för att underlätta och tydliggöra resultatet för läsaren. 
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Resultat 
I tabell 1 presenteras utvalda teman och subteman som format resultatet. 
 

Teman Subteman 

Påverkan på sjuksköterskans 
 personliga liv 

- Att hantera intryck 
-Den manliga och kvinnliga sjuksköterskan 

Sjuksköterskans upplevda känslor -Frustration 
-Rädsla 
-Distansering 
-Glädje 

Att våga fråga om våld -Tidsbrist 
-Brist på utbildning 
-Att se eller inte se våldet 

 Tabell 1. Teman och subteman. 
 
Påverkan på sjuksköterskans personliga liv 
Att möta en våldsutsatt kvinna kan påverka sjuksköterskans privata liv utanför professionen. 
Konsekvenserna av mötet kan yttra sig på olika sätt som till exempel återkommande 
minnesbilder eller känslan av misslyckande.  
 
Att hantera intryck 
Att lyssna på våldsutsatta kvinnors berättelser väckte både rädsla och intresse hos flera 
sjuksköterskor. Rädslan för att kvinnans berättelse om våldet skulle fastna i minnet eller att 
sjuksköterskan skulle bli för engagerad kunde leda till ett försämrat välmående hos 
sjuksköterskan. Rädslan för att må dåligt eller få ångest kunde resultera i att sjuksköterskan 
valde att inte ställa frågan om våld (Goldblatt, 2009; Robinson, 2009; Sundborg, Saleh 
Stattin, Wändell,  & Törnkvist, 2012; Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & 
Hylander, 2015; Van der Wath, Van Wyk & Van Rensburg, 2013).  

 
På grund av hög arbetsbelastning och stressad miljö fanns inte alltid tid till det känslomässiga 
stöd som sjuksköterskan önskade att ge och det stöd sjuksköterskan också önskade att få. 
Sjuksköterskan upplevde också att det var svårt att distansera sig från tankarna efter mötet 
vilket kunde leda till att sjuksköterskan gick hem med känslan av att inte ha utfört en 
tillräckligt god omvårdnad (Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillian, 2012 ; 
Goldblatt, 2009 ; Van Wyk & Van der Wath, 2015). 
 
Den manliga och kvinnliga sjuksköterskan 
De kvinnliga sjuksköterskorna upplevde i större utsträckning empati för de våldsutsatta 
kvinnorna medan de manliga sjuksköterskorna upplevde skam för det manliga könet och hade 
därför svårare att vårda kvinnorna efter våldet. Känslor som ilska och funderingar kring de 
manliga sjuksköterskornas egna beteende och mäns uppförande i samhället väcktes. En 
manlig sjuksköterska förklarade att det var som att leva i två olika världar, professionellt och 
personligt, och att det var svårt att skilja på dessa (Robinson, 2009 ; Van Wyk & Van der 
Wath, 2015). 
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Sjuksköterskans upplevda känslor 
Känslor är ett naturligt fenomen i människans liv. Beroende på individen upplevs känslor 
olika och det finns inget rätt eller fel. Sjuksköterskan ses ofta som objektiv i sin profession 
men det är viktigt att tänka på att de också kan bli berörda av mötet med en patient.  
 
Frustration 
Sjuksköterskorna upplevde frustration flera gånger under mötet med den våldsutsatta 
kvinnan. En stor frustration som nämndes var att kvinnan stannade hos mannen. Frustrationen 
innebar en risk att sjuksköterskan valde att inte ta upp frågan om våld för att kvinnan troligen 
ändå kommer att återvända till mannen. En annan frustration som uttrycktes var när kvinnan 
valde att inte anmäla sin partner och att sjuksköterskan då inte kunde göra annat än att vårda 
kvinnan och sedan låta henne återvända till mannen. Enligt sjuksköterskorna upplevdes 
frustrationen ofta ihållande vilket innebar att sjuksköterskan bar med tankarna från mötet 
resten av dagen och ibland nästkommande dagar (Beynon et al., 2012 ; Goldblatt, 2009 ; 
Robinson, 2009). Ännu en frustration som upplevdes var att riktlinjerna på arbetsplatsen 
begränsade sjuksköterskornas möjligheter till att erbjuda den vård de själva önskade att ge 
(Sundborg et al., 2012 ; Van Wyk & Van der Wath, 2015). De upplevde också att tidsbristen 
kunde leda till begränsningar vilket skapade ytterligare frustration hos sjuksköterskorna 
(Beynon et al., 2012 ; Guruge, 2012 ; Robinson, 2009 ; Sundborg et al., 2015 ; Van Wyk & 
Van der Wath, 2015).  

 
Majoriteten av de manliga sjuksköterskorna uttryckte att det kändes lättare att tillgodose det 
fysiska vårdbehovet än det psykiska behovet hos kvinnor som utsatts för partnervåld. De 
manliga sjuksköterskorna kände sig obekväma eftersom de var rädda att bli dömda för att 
vara samma kön som förövaren. Det var viktigt för de manliga sjuksköterskorna att bevisa för 
kvinnorna att alla män inte är våldsbenägna. De manliga sjuksköterskorna upplevde därför en 
frustration samt en bristande förmåga att bidra till en god omvårdnad för kvinnorna 
(Robinson, 2009 ; Van Wyk & Van der Wath, 2015).  

 
Enligt de manliga sjuksköterskorna är det ojämställda samhället orsaken till partnervåld. Män 
har mer makt än kvinnor och de upplever att kvinnorna försöker “behaga sin partner” 
(Guruge, 2012 ; Van Wyk & Van der Wath, 2015). 
 
Rädsla 
I flera artiklar tog sjuksköterskor upp att emotionell påverkan såsom rädsla, empati och ilska 
var vanliga känslor vid mötet med en våldsutsatt kvinna. Dessa känslor beskrevs som mycket 
stressande (Beynon et al., 2012 ; Goldblatt, 2009 ; Robinson, 2009 ; Sundborg et al., 2015 ; 
Van der Wath et al., 2013). Något som påverkade sjuksköterskorna var brist på utbildning 
inom området vilket skapade rädsla för att möta de våldsutsatta kvinnorna. Otillräcklig 
kunskap ledde till rädslan för att förolämpa eller tränga sig på kvinnans privatliv. Rädslan för 
att den våldsutsatta kvinnan skulle bli känslosam eller känna hopplöshet och att 
sjuksköterskan inte visste hur hen skulle hantera detta var också något som uttrycktes 
(Beynon et al., 2012 ; Sundborg et al., 2012 ; Van Wyk & Van der Wath, 2015 ; Watt, 
Moracco & Bobrow, 2008). Att bli för involverad i den våldsutsatta kvinnans liv upplevdes 
skrämmande för flera sjuksköterskor (Goldblatt, 2009 ; Robinson, 2009 ; Sundborg et al., 
2015 ; Sundborg et al., 2012 ; Van der Wath et al., 2013).  Detta kunde leda till att flera 
sjuksköterskor började klandra den utsatta kvinnan för att tillåta sig bli misshandlad. 
Sjuksköterskorna menade att anklagelsen skapade en barriär mellan profession och privata 
känslor för att begränsa påverkan på deras egna välmående (Guruge, 2012 ; Robinson, 2009). 
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Distansering 
Alla sjuksköterskor kände inte empati och ansåg inte att det ingick i deras profession. En 
sjuksköterska förklarade att känslor bör uteslutas vid mötet med den våldsutsatta kvinnan. 
Även distansering från kvinnan skedde då sjuksköterskor ansåg att det var psykologens 
ansvarsområde och att sjuksköterskor inte är rustade för området (Goldblatt, 2009 ; Guruge, 
2012 ; Sundborg et al., 2015). Vissa sjuksköterskor uttryckte att det inte upplevde våldet som 
kvinnan utsatts för som lika allvarligt om den våldsutsatta kvinnan missbrukade alkohol och 
därför valde sjuksköterskan att inte uppmärksamma våldet vid mötet (Sundborg et al., 2015). 
Två sjuksköterskor nämnde även att kvinnan som utsatts för partnervåld själv borde ha ansökt 
om skyddat boende eftersom hon var vuxen eller för att sjukvården inte kunde bistå med 
hjälp (Guruge, 2012 ; Robinson, 2009). 
 
Glädje 
Trots att situationen var fruktansvärd i mötet med den våldsutsatta kvinnan kunde 
sjuksköterskan ändå uppleva glädje för att hen hade bidragit med något positivt i kvinnans 
liv. När kvinnan fick den hjälp hon behövde minskade stressen och känslan av att ha 
åstadkommit något bra infann sig hos sjuksköterskorna. Även en lättnad upplevdes när de 
bidragit till att kvinnan visade styrka och beslutsamhet för att lämna mannen (Robinson, 2009 
; Van der Wath et al., 2013). Det flesta sjuksköterskor upplevde att kvinnan försökte skydda 
sin partner genom att rättfärdiga våldet. I detta skedet försökte sjuksköterskorna ha en positiv 
syn för att göra kvinnan medveten om att hon förtjänade bättre (Watt et al., 2008). 

 
Att våga fråga om våld 
Tidsbrist 
Det största hindret för att sjuksköterskorna inte frågade om våld var på grund av att tiden inte 
räckte till. De vågade inte heller fråga då de upplevde att de inte hade tid för att bemöta svaret 
(Beynon et al., 2012 ; Guruge, 2012 ; Robinson, 2009 ; Sundborg et al., 2015 ; Sundborg et 
al., 2012).  Sjuksköterskorna ansåg att tid var avgörande för om kvinnan skulle våga öppna 
sig och berätta om våldet (Beynon et al., 2012 ; Guruge, 2012 ; Robinson, 2009 ; Sundborg et 
al., 2015). 
 
Brist på utbildning 
Att inte ha den kompetens som krävs för att bemöta den våldsutsatta kvinnan resulterade i att 
sjuksköterskorna valde att inte fråga om våldet. Otillräcklig kunskap ledde till att 
sjuksköterskan kände att hen inte räckte till. Sjuksköterskorna var öppna med att de saknade 
utbildning för att kunna bemöta kvinnan på rätt sätt (Beynon et al., 2012 ; Guruge, 2012 ; 
Sundborg et al., 2015 ; Sundborg et al., 2012). 
 
Att se eller inte se våldet 
En sjuksköterska uttryckte förvåning över att hon två gånger missat att identifiera våldsutsatta 
kvinnor när de sökt vård. Känslor som uppkom efter ett sådant misstag var sorg, smärta samt 
en känsla av misslyckande hos sjuksköterskan. Flera sjuksköterskor nämnde att det är vanligt 
att våldsutsatta kvinnor är återkommande i vården och ofta söker för andra symtom än det 
våldet skapat (Häggblom & Dreyer Fredriksen, 2011). Enligt flera sjuksköterskor kunde de 
genom kvinnans kroppsspråk se om hon blivit utsatt för våld (Häggblom & Dreyer 
Fredriksen, 2011 ; Robinson, 2009). 

 
Andra barriärer som riskerade att hindra sjuksköterskan från att fråga var att de var rädda för 
att ställa fel frågor eller att misstolkas. Sjuksköterskorna upplevde även att kvinnorna 
skämdes av frågan om våldet och valde därför av hänsyn att inte ställa frågan. Sjuksköterskor 
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som hade personliga erfarenheter av att uppleva våld hade lättare att upptäcka den 
våldsutsatta kvinnan och hade lättare att ställa frågan om våld (Beynon et al., 2012 ; 
Sundborg et al., 2015).  
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
I denna litteraturbaserade studie har en kvalitativ metod använts. Kvalitativ metod används 
för att öka förståelsen samt ge en djupare inblick i personers upplevelser (Friberg, 2012).  

 
Systematiska sökningar gjordes och ledde till ett antal träffar på intressanta titlar som svarade 
på syftet. Abstract på dessa titlar lästes, därefter sorterades irrelevanta artiklar bort då de inte 
svarade på syftet. Artiklarna som exkluderades handlade bland annat om våldsutsatta kvinnor 
med barn, andra professioner än sjuksköterskor eller våld inom homosexuella partnerskap. 24 
artiklar lästes varav nio stycken valdes ut då de ansågs vara relevanta för studiens syfte. De 
15 artiklar som sorterades bort hade inte tillräckligt med material om sjuksköterskans 
upplevelse av mötet med den våldsutsatta kvinnan eller saknade etiskt underlag. Efter första 
steget i analysen där artiklarna lästes flera gånger sorterades även en av de nio artiklarna bort 
då den inte ansågs uppfylla kraven. Flera databaser användes för att bredda sökningarna. 
Även årtal 2008–2018, engelskt språk och peer reviewed avgränsade artikelsökningen. För att 
få tillräckligt med datamaterial valdes artiklar som studerats på olika platser i världen, så som 
Sri lanka, Sverige, USA, Norge, Sydafrika och Israel. Valet att ha med olika länder och 
därmed olika kulturer har gjorts trots medvetenhet om att detta val kunde bidra till olika 
resultat på grund av annorlunda synsätt på våld mot kvinnor. 

 
Från de systematiska sökningarna valdes åtta artiklar ut till resultatet, därefter gjordes 
osystematiska sökningar för att stärka resultatet och ytterligare två artiklar valdes ut. Vid ett 
högre antal artiklar skulle trovärdigheten kunna öka, dock bedömdes dessa tio artiklar 
innehålla tillräckligt med material för att kunna få ett trovärdigt resultat. Även andra sökord 
kunde lett till träffar på andra artiklar och gett studien ett mer varierat resultat, dock anses att 
ett stort antal och varierande sökord använts med syftet att höja trovärdigheten i studien. I en 
av artiklarna lyftes både sjuksköterskans och psykologers upplevelse upp, där användes 
endast sjuksköterskans upplevelser till resultatet. Artiklarna granskades med hjälp av den 
kvalitativa granskningsmallen utformad av Willman et . al. (2011), se bilaga III. Sju av 
artiklarna uppfyllde kriterierna för grad I enligt granskningsmallen och tre uppfyllde 
kriterierna för grad II. Artiklarna som granskades till en grad II hade inte tydligt beskrivet 
syfte, datainsamling eller analysmetod. Artiklarna ansågs ändå ha tillräckligt, trovärdigt och 
relevant datamaterial som svarade på studiens syfte och togs därför med i resultatet. 
Samtliga valda artiklar har ett tydligt beskrivet etiskt godkännande eller resonemang.  
Polit och Beck (2017) menar att ett etiskt förhållningssätt förstärker studiens trovärdighet 
samt skyddar deltagarnas integritet. 
 
För att öka trovärdigheten i studien lyfts författarnas förförståelse fram. Förförståelse kan 
vara i form av teoretisk kunskap, tidigare erfarenheter men också förutfattade meningar kring 
ämnet (Lundman & Graneheim, 2017).  Förförståelse som författarna av examensarbetet hade 
innan påbörjat arbete var en begränsad kunskap inom ämnet. Författarna anser inte att de 
förutfattade meningarna som finns har påverkat resultatet i studien, inte heller kunskapen som 
bars på innan arbetet. Egna erfarenheter så som tidigare möte med våldsutsatta kvinnor och 
även en webbutbildning kring våld mot kvinnor finns. 
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För att stärka resultatets giltighet har valet av deltagare i studien en stor betydelse, det är 
viktigt att deltagarna har erfarenhet av det som ska studeras (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2017). I den här studien har därför endast de artiklar som uppfyllde författarnas 
inklusionskriterier använts. För att ge studien tillförlitlighet lästes artiklarna individuellt och 
tillsammans av författarna för att undvika missförstånd, att texterna översatts eller tolkats 
felaktigt. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) styrks tillförlitligheten enligt detta 
tillvägagångssätt, när analysarbetet sker gemensamt och författarna kan reflektera och 
diskutera innehållet kontinuerligt efter varje steg i processen. Enligt Lundman och Hällgren 
Graneheim (2017) är författarnas delaktighet i studien oundvikligt då de valt vilken 
datainsamling som skulle inkluderas. I studiens resultat är det deltagarnas röst som hörs då 
det är deltagarna i det olika artiklarna som upplevde de känslor och tankar som framställts 
och format resultatet.    
Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Varje individ hanterar intryck på ett unikt sätt, 
därför är det svårt att generalisera upplevelser då de aldrig upplevs exakt samma hos olika 
individer. Dock anses vikten av tid och kunskap vara avgörande vid alla möten. Studiens 
överförbarhet beror på hur läsaren väljer att tolka resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017).  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att möta kvinnor som utsatts 
för partnervåld. Teman som bearbetas fram var påverkan på sjuksköterskans personliga liv, 
sjuksköterskans upplevda känslor och att våga fråga om våld.  

 
Mötet med den våldsutsatta kvinnan kunde leda till att sjuksköterskan bar med sig 
minnesbilder från kvinnans berättelse. Walsh och Buchanan (2011) beskriver hur flera 
sjuksköterskor upplever återkommande minnen och har svårigheter att hantera dessa. 
Exempel på minnesbilder som togs upp var brännskador, ärr och skadade kroppsdelar. Dessa 
minnen kunde leda till att sjuksköterskan inte utförde sitt arbete professionellt då hen hade 
svårigheter att koppla bort och skilja tankarna åt mellan arbete och fritid (Austin, Goble, 
Laier & Byrne, 2009).  
  
En känsla som lyftes upp flera gånger i vårt resultat var frustration hos sjuksköterskorna. Att 
kvinnan valde att stanna hos sin partner trots våldet eller att hon inte anmälde skapade 
frustration och en känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskorna, vilket utgjorde ett hinder för att 
sjuksköterskan skulle kunna komma åt och hjälpa kvinnan. Laisser, Lugina, Lindmark, 
Nyström och Emmelins (2009) publikation styrker studiens resultat då dessa författarna tar 
upp sjuksköterskans känsla av hjälplöshet och frustration i mötet med kvinnan. 

 
Påverkan på sjuksköterskan och den frustration som upplevdes kunde resultera i ett lidande 
hos sjuksköterskan. Begreppet lidande som tas upp i bakgrunden är en stor del av både den 
våldsutsatta kvinnan och sjuksköterskans upplevelse av berättelsen. Eftersom våldet ofta är 
återkommande är lidande ständigt närvarande i den våldsutsatta kvinnans liv. Lidande 
uppkommer när friheten tas ifrån en person. Sjuksköterskan har ett ansvar att skydda 
patienten från onödigt lidande samt undvika att hen blir kränkt genom att bekräfta individens 
värdighet (Eriksson, 1994). Kvinnans lidande kan i sin tur påverka sjuksköterskans 
välmående och leda till att sjuksköterskan drabbas av lidande och utför omvårdnaden sämre 
då hen blir alltför emotionellt berörd. 
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Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza (2011) och Dos Reis, Lopes & Osis (2016) 
menar att sjuksköterskans bemötande, stöttning och skapande av trygghet spelade en viktig 
roll i kvinnans återhämtning efter våldet. Även tiden som sjuksköterskan kunde ägna sig åt 
kvinnan i mötet spelade roll. Flera sjuksköterskor i vårt resultat lyfte upp att tiden är 
avgörande för hur kvinnan vågar öppna sig och prata om våldet. Därmed var tidsbristen en 
återkommande faktor som sjuksköterskorna ansåg som en barriär mellan sjuksköterskan och 
kvinnan (DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner & Rhos 2013). I dagens sjukvård är tidsbrist ett 
faktum. Majoriteten av vårdpersonalen i Sverige upplever en stress på arbetsplatsen som kan 
hindra sjuksköterskans möjligheter att ge en personcentrerad vård. Att sjuksköterskan frågar 
om våldet kan vara avgörande för kvinnans framtida livsval och om hon har mod att lämna 
mannen. Våldets normaliseringsprocess är viktig att känna till och ha kunskap om som 
sjuksköterska för att få en djupare förståelse för hur våldet som kvinnor utsätts för påverkar 
henne. Sjuksköterskan har trots allt ett ansvar att främja hälsa och värdighet samt minska 
lidande. 

 
Skillnader mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor uppmärksammas och skiljs åt i 
studiens resultat. De manliga sjuksköterskorna känner skam över vara av samma kön som 
förövarna samt att de har svårare att vårda de psykiska skadorna på kvinnan efter våldet. Det 
kvinnliga sjuksköterskorna har däremot lättare att känna empati samt vårda både det psykiska 
och fysiska vårdbehovet hos den våldsutsatta kvinnan. Det framkomna resultatet i denna 
studie påvisar en viss skillnad mellan könen och hur vi agerar i vår roll som sjuksköterska vid 
vårdandet av en våldsutsatt kvinna. Även kulturella värderingar påverkar synsättet på 
partnervåld. De valda artiklarna är från olika platser runt om i världen och detta kan urskiljas 
i de olika artiklarnas resultat. Kulturella skillnader, ekonomiska skillnader och riktlinjer 
skiljer länders omvårdnad åt. I en artikel från Sri lanka till exempel uppmärksammades de 
ojämställda samhället mellan män och kvinnor då en sjuksköterska uttryckte att kvinnan bör 
stanna hos mannen trots våldet eftersom han försörjer henne. I resultatet framkom det att en 
del sjuksköterskor i Sri Lanka inte tog initiativet att hjälpa kvinnan ur våldssituationen då 
mannen ofta står för kvinnans försörjning och att sjukvården inte kunde bistå med tillräcklig 
hjälp för den våldsutsatta kvinnan. Tyvärr är det en sådan värld vi lever i med orättvisor 
vilket sätter kvinnor runt om i världen i svåra situationer. I Sverige har vi lagar och riktlinjer 
som Hälso-och sjukvårdslagen och Patientlagen som finns till för att skydda både patienten 
och vårdpersonalen. Trots detta förekommer brister i vården. 

 
 
Slutsatser 
Resultatet visar att sjuksköterskor som vårdade våldsutsatta kvinnor upplevde mycket känslor 
både på arbetet och privat. De upplevde att tidsbristen i vården var avgörande för hur de 
bemötte kvinnorna. Även brist på utbildning bidrog till att sjuksköterskorna avstod från att 
fråga om våldet. Rädslor, frustration, skam, lidande och känslan av att inte utfört en god 
omvårdnad påverkade sjuksköterskans välmående. 

 
Att ha tillräckligt med tid och en bra utbildning kring ämnet är avgörande för om 
sjuksköterskan ska kunna skapa en tillitsfull relation och ge en god omvårdnad till den utsatta 
kvinnan. Slutsatser som kan dras från resultatet är att tidsbrist och brist på utbildning idag är 
stora hinder för optimal omvårdnad inom sjukvården. 
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Praktiska implikationer 
Dagens sjuksköterskor behöver mer kunskap kring partnervåld och hur våldet yttrar sig. Att 
den våldsutsatta kvinnan söker vård för andra symtom än det våldet skapat är vanligt. Genom 
att ha kunskap om detta har sjuksköterskan möjlighet att identifiera de kvinnor som utsätts 
och har utsatts för våld. Den här studien belyser sjuksköterskans upplevelse av att möta de 
utsatta kvinnorna då detta är en del av sjuksköterskans profession och det är viktigt att belysa 
påverkan på sjuksköterskans välmående. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att 
sjuksköterskan har kunskap för att kunna minska mörkertalet kring partnervåld. Detta kan 
bidra till minskad kostnad för samhället samt bidra till ökad hälsa bland befolkningen.  
 
 
Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Ytterligare kunskap om sjuksköterskans möte med den våldsutsatta kvinnan är ett behov för 
att författarna till detta examensarbete skall få en bättre inblick i ämnet. Agerande är lätt i 
teorin men hur det praktiska mötet utspelar sig går inte att förutse. Utbildning är en viktig 
faktor för att veta hur frågan om våld ska ställas eller hur svaret hanteras. 
För fortsatt kunskapsutveckling behövs fler studier kring sjuksköterskors upplevelse av att 
möta kvinnor som utsatts för partnervåld. Aktuell statistik behövs för att hålla ämnet 
uppdaterat och se förändringar över tiden. Att göra fler samt mer ingående intervjuer med 
sjuksköterskor som mött de utsatta kvinnorna och få deras perspektiv kan leda till en ökad 
förståelse hur mötet påverkar sjuksköterskans välmående. 

 
Detta är ett ämne som bör lyftas upp mer i samhället och inom sjukvården då sjuksköterskan 
alltid kommer möta kvinnor som utsatts för partnervåld. 
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sjuksköterskors 
förmåga att 
engagera sig i 
kvinnan. 
Syfte 
Beskriva 
essensen av 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att bry sig om 
överlevande av 
partnervåld 
 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Beskrivande 
fenomenologi
sk utredning 
grundad i 
husserliganfil
osofi.  
 
 
 
 

Urval 
Sjukskötersko
r som hade 
erfarenhet av 
att 
våldsutsatta 
kvinnor under 
det senaste 
året. 
 
Studiegrupp 
Nio kvinnliga 
sjuksköterskor 
och två 
manliga 
sjuksköterskor 
som jobbar på 
akutvårdsavde
lning på två 
olika sjukhus i 
Sydafrika. 
 
 

Huvudsakligt 
resultat 
Sjuksköterskor i 
Sydafrika är ofta 
vittnen till de 
emotionella och 
fysiska effekterna 
av  partnervåld. 
Exponering för 
överlevandes 
sårbarhet och 
lidande 
framkallade 
sympati och ångest 
. Sjuksköterskor 
lämnas med 
känslomässiga 
konsekvenser och 
störande, 
återkommande 
minnen. 
 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga II 
Författare 
Goldblatt, H 
 
Årtal 
2009 
 
Land 
Israel 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Att möta 
missbrukande kvinnor 
kan ha känslomässiga 
och kognitiva 
influenser på 
sjuksköterskor. De 
kan känna sig 
inkompetenta för att 
möta våldsutsatta och 
kan därför undvika att 
screena dessa. 
Sålunda behöver 
sjuksköterskor som 
behandlar dessa 
överlevande vara 
medvetna om deras 
attityder och känslor. 
 
Syfte 
Beskrivning av 
konsekvenserna av att 
bry sig om 
missbrukande kvinnor 
på sjuksköterskornas 
professionella och 
personliga 
livserfarenheter. 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Fenomenolo
gisk studie 
med 
djupgående 
intervjuer.  
 
 
 
 

Urval 
De 
inkluderade 
var kvinnliga 
sjuksköterskor 
som hade 
arbetat med 
minst en 
misshandlad 
kvinna det 
senaste året. 
Manliga 
sjuksköterskor 
uteslutes för 
att förhindra 
skillnader i 
potentiella 
gener 
 
Studiegrupp 
22 kvinnliga 
sjuksköterskor 

Huvudsakligt 
resultat 
Sjuksköterskor 
känner oro över 
missbrukande 
kvinnor. Möten 
med dessa 
kvinnor utmanar 
sjuksköterskorna
s personliga och 
professionella 
attityder och 
påverkar deras 
personliga liv.  
De känner 
empati och 
medkänsla, men 
också ilska och 
kritik mot 
missbrukande 
kvinnor, vilket 
skapar 
emotionellt 
arbete för 
sjuksköterskorna 
 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
Författare 
Watt, H., & 
Bobrow, E., & 
Moracco, E. K. 
 
Årtal 
2008 
 
Land 
North Carolina 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Det finns barriärer 
för sjuksköterskor 
som hindrar 
våldscreening. 
Dessa behöver 
belysas för att fler 
kvinnor ska få 
hjälp och komma 
ifrån våldet. 
 
Syfte 
Genom att 
identifiera 
barriärer och se 
deltagarnas 
upplevelse. 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Kvalitativ 
narrativ 
intervjustudie. 
 

Urval 
Rekryterades 
genom 
flygblad. 
Kvinnorna 
fick ringa till 
författarna 
och SSK mail. 
 
 
Studiegrupp 
10 
sjuksköterskor 
och 16 
våldsutsatta 
kvinnor från 
kvinnohem. 

Huvudsakligt 
resultat 
Barriärer som 
hindrar 
våldscreening var 
rädsla. Även 
sjuksköterskans 
kunskap och vana 
spelade roll på om 
kvinnan skulle bli 
screenad eller ej. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad II 

 
  



 

Bilaga II 
Författare 
Beynon, C., 
Gutmanis, I., 
Tutty, L., 
Wathen, N., & 
MacMillan, H. 
 
Årtal 
2012 
 
Land 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Partnervåld mot 
kvinnor är ett 
folkhälsoproblem 
och förknippas 
med negativa 
hälsoproblem.  
 
 
Syfte 
Identifiera hinder 
och hjälpmedel 
för att fråga om 
partnervåld bland 
ett stort 
slumpmässigt 
utvalt urval av 
sjuksköterskor 
och läkare. 
 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
En modifierad 
skräddarsydd 
design metod 
användes för 
att förbättra 
svarsfrekvens
en. 
 
 
 
 

Urval 
Undersökning
en skickades 
till ett 
slumpmässigt 
urval av 1 000 
läkare och 
1000 
sjuksköterskor 
Studiegrupp 
598 
sjuksköterskor 
och 328 läkare 
deltog tillslut i 
studien. 

Huvudsakligt 
resultat 
Resultatet visade att 
största hindret för 
att fråga om 
partnervåld var 
bristen på tid, 
utbildning och 
språk 
kommunikation. 
Behovet av 
vidareutbildning var 
efterfrågat hos både 
läkare och 
sjuksköterskor men 
mest av 
sjuksköterskorna.  

Kvalitets- 
granskning 
Grad I 

            
Författare 
Van Wyk, N. & 
Van der Wath, 
A. 
 
Årtal 
2015 
 
Land 
Sydafrika 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Sydafrika är 
världens sämsta 
land på 
jämlikhet. Var 
åttonde kvinna 
dödas en kvinna 
av sin partner i 
Sydafrika. 
 
 
Syfte 
Beskriva manliga 
sjuksköterskors 
erfarenhet att 
vårda 
våldsutsatta 
patienter i en 
akutavdelning 
i Sydafrika. 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
En 
beskrivande 
fenomenologi
sk kvalitativ 
intervjustudie. 
 
 
 

Urval 
Manliga 
sjuksköterskor 
som hade 
kontakt med 
våldsutsatta 
kvinnor och 
som var 
frivilliga att 
delta. 
 
Studiegrupp 
Manliga 
sjuksköterskor 
som jobbar på 
akutavdelning
en. 

Huvudsakligt 
resultat 
Sjuksköterskans 
upplevelse att vårda 
våldsutsatta patienter 
skiljer beroende på 
om sjuksköterskan är 
av det manliga eller 
kvinnliga könet. 
Manliga 
sjuksköterskor som 
vårdar våldsutsatta 
kvinnor tenderar att 
känna mer skam och 
ilska för vad det 
manliga könet 
utsätter kvinnorna 
för. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad II 

  
 
  



 

Bilaga II 
Författare 
Häggblom, A 
& Dreyer 
Fredriksen, S. 
 
Årtal 
2011 
 
Land 
Norge 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Våldsutsatta möter 
oftast 
sjuksköterskor först 
och deras intryck 
ger betydelse för 
framtida val. 
Studien menar att se 
på dessa intryck för 
att förbättra och 
undvika 
missförstånd så 
kvinnorna inte 
avslöjar våldet som 
pågår i deras hem. 
 
Syfte 
Beskriva, 
undersöka och tolka 
sjuksköterskors 
upplevelse och 
användning av 
mötet med 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Kvalitativ 
fenomenologi
sk och 
hermeneutisk 
metod. 
 
 
 

Urval 
De första tre 
ingick i 
studien på 
förslag från 
chefen, de 
övriga kom in 
i studien via 
muntliga 
kontakter. 
 
 
 
 
 
 
Studiegrupp 
Tio kvinnliga 
sjuksköterskor 
med 
erfarenhet att 
vårda 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Huvudsakligt 
resultat 
Resultatet på studien 
visade att 
sjuksköterskor ofta 
är spontana på mötet 
med våldsutsatta 
kvinnor. Resultatet 
påvisade att många 
sjuksköterskor inte 
låter intrycken beröra 
dem och fokuserar 
istället på mötet och 
hur dem kan hjälpa 
dem på bästa sätt 
utan att beröras 
emotionellt. 
Sjuksköterskorna 
lyfte upp vikten av 
utbildning, en 
medvetenhet och 
mod hos 
sjuksköterskorna 
själva vid mötet. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
Författare 
Sundborg, E., 
Törnkvist, L., 
Saleh-Stattin, N., 
Wändell, P. & 
Hylander, I. 
 
Årtal 
2015 
 
Land 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Våld mot kvinnor 
kan leda till 
många 
konsekvenser. 
Sjuksköterskor är 
ofta involverade i 
första vårdmötet, 
det är därför 
viktigt att belysa 
sjuksköterskornas 
erfarenheter. 
 
Syfte 
För att öka 
förståelsen för 
distriktssjuksköte
rskor erfarenhet 
att stötta 
våldsutsatta 
kvinnor 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
En kvalitativ 
studie som 
använts sig av 
metoden 
grundad teori. 
 

Urval 
20 av de 202 
primärvårds 
enheter i 
Stockholm 
valdes 
slumpmässigt 
för att få ett 
brett 
geografiskt 
utbud 
 
 
Studiegrupp 
11distriktsjuks
köterskor 
anställda inom 
primärvården 
i Stockholm. 

Huvudsakligt 
resultat 
Studiens resultat 
visade att flera av 
distriktsjuksköterskor
na inte visste att 
våldscreening och att 
upptäcka våldsutsatta 
kvinnor var inom 
deras profession. 
Olika typer av 
barriärer som hindrar 
att våldscreening 
utfördes redovisades 
också. 
Distriktsjukskötersko
r som var förberedda 
och hade kunskap 
inom området hittade 
lättare våldsutsatta. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad II 

 
  



 

Bilaga II 
Författare 
Robinson, R. 
 
Årtal 
2009 
 
Land 
Beaumont, 
USA 
 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Partnervåld är ett 
stort problem i 
USA. Den höga 
risken för skador 
och negativa 
konsekvenser gör 
det viktigt för 
sjukvården att 
upptäcka eventuella 
hot. Första 
vårdmötet sker 
oftast med 
sjuksköterskan, där  
sjuksköterskans 
attityd och tankar 
ofta blir avgörande 
för patienten. 
 
Syfte 
Identifiera hur 
sjuksköterskor 
våldscreenar och 
vilka barriärer som 
gör att dem avstår. 
 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Kvalitativ 
fenomenologi
sk metod. 
 
 
 

Urval 
Deltagare 
värvades 
genom att 
prata med 
akutsjuksköter
skor och 
avdelnings- 
chefer. 
 
Studiegrupp 
13 
sjuksköterskor 
som arbetade 
på 
akutavdelning
en i USA. 

Huvudsakligt 
resultat 
Resultatet delades 
upp i fyra olika 
grupperingar som 
sjuksköterskorna lyft 
upp information 
kring. 
 
1.Myter, stereotyper 
och rädslor. 
 
2.Uppträdande 
 
3. Frustration 
 
4.Säkerhetsåt- 
gärder. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
 

Författare 
Watt, M., 
Bobrow, E. & 
Moracco, K.  
  
Årtal 
2008 
 
Land 
North 
Carolina 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Sjuksköterskor 
behöver mer 
kunskap kring 
stöttning för att ge 
ett emotionellt stöd 
till våldsutsatta. 
 
 
Syfte 
Att beskriva 
potentialen för 
stöttning för offer 
för partnervåld inom 
vården. 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Kvalitativ 
metod med 
semiinstrukter
ade intervjuer. 
 
 
 

Urval 
Sjukskötersko
rna fick 
ansöka om 
deltagarna 
över möten 
eller mail. 
Offrerna för 
våldet fick 
ansöka via 
flyers. 
 
Studiegrupp 
16 
våldsutsatta 
och 10 
sjuksköterskor 

Huvudsakligt 
resultat 
Både 
sjuksköterskorna och 
de våldsutsatta 
personerna ansåg att 
det var svårt att 
avsluta eller agera 
kring fallet. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 



 

Bilaga II 
 

Författare 
Guruge, S. 
 
Årtal 
2012 
 
Land 
Sri Lanka 
 
 
 
 
 
 

Problem 
Sjuksköterskor i Sri 
Lanka har inte 
tillräckligt med 
utbildning, stöttning 
eller kunskap kring 
att möta våldsutsatta 
kvinnor. 
 
Syfte 
Att undersöka hur 
sjuksköterskor i Sri 
Lanka hanterade 
deras roll i mötet 
med den 
våldsutsatta kvinnan 

Ansats 
Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
 
Metod 
Kvalitativ 
studie med 
tolkande 
beskrivande 
design. 
 
 

Urval 
Genom 
reklam mot 
sjuksköterske
programmet. 
 
Studiegrupp 
30 
registrerade 
sjuksköterskor 

Huvudsakligt 
resultat 
Resultatet visade två 
huvudteman; 
sjuksköterskans roll 
att hantera 
våldsutsatta kvinnor 
och barriärer som 
hindrade 
sjuksköterskan att 
möta den våldsutsatta 
kvinnan. 

Kvalitets- 
granskning 
 
Grad I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bilaga III 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Finns det ett tydligt syfte? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Informant Karaktäristika 
Antal ………………………………………. 
Ålder ………………………………………. 
Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Finns etiskt resonemang? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
  
Urval 

Relevant?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Strategiskt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Analys tydligt beskriven?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
 
Giltighet 

Är resultatet logiskt och begripligt?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Råder datamättnad?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Råder analysmättnad?  ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
 
Kommunicerbarhet   

Är resultatet klart och tydligt? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

Genereras teori? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
  
Huvudfynd 

Beskrivs vilket/-n fenomen, upplevelse/mening? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 
Är beskrivning/analys adekvat? ☐Ja ☐Nej ☐Vet ej 

 
Kvalitetsberäkning  

Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)☐ grad II (70-79%)☐ grad III (60-69%)☐ 
 Tidskriftens bedömningssystem  ☐   Double      ☐  Single   ☐ Ej    

 Peer review         blinded        blinded       angivet   
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