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Abstrakt  
Våld i nära relationer är något som pågår i det tysta i vårt samhälle. Sjuksköterskan är ofta 

den första personen kvinnan möter i kontakten med vården, vilket genererar ett ansvar att 

kunna bemöta och känna igen tecken på misshandel. Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser att möta kvinnor som blivit utsatt för våld i nära 

relationer. Studien är en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats. I studien har 15 

kvalitativa vetenskapliga artiklar har använts, dessa kvalitetsgranskades, analyserades och 

kategoriserades till fyra huvudkategorier: Att utsättas för situationer som berör, Att arbeta 

med upplevda hinder, Att stödja och kunna få stöd samt Att ha behov av utveckling och 

kompetens. Resultatet visade på att sjuksköterskor kunde uppleva att de utsätts för många 

situationer som framkallar svåra och negativa känslor. De upplevde även att de var tvungna 

att arbeta med olika hinder som kunde uppstå. Sjuksköterskorna upplevde ett behov av stöd 

och utbildning. Ökad kunskap om sjuksköterskors upplevda svårigheter i mötet med dessa 

kvinnor, kan främja framtagandet av fler riktlinjer, policys och interventioner för att 

säkerställa ett bra omhändertagande och god vård. Slutsatserna som kan dras av detta är att 

det finns ett behov av information och utbildning om Våld i nära relationer. 
 

Nyckelord: Våld i nära relationer, systematisk litteraturstudie, sjuksköterskor, upplevelser 
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I dagens samhälle får sjuksköterskan möta en stor variation av patienter, bland annat personer 

som blivit utsatta för våld eller trauma. Sjuksköterskan kan träffa dessa patienter på flertalet 

olika avdelningar på sjukhuset eller i hemmet.  

När en person utsätts för trauma så kan det upplevas som att livet ställs på sin kant, man kan gå 

ifrån att vara helt frisk till att vara beroende av andra (Boström, Magnusson & Engström, 2012). 

En typ av trauma som personer kan bli utsatta för är misshandel, dessa patienter kan kräva stora 

vårdresurser, både somatiska och psykosociala. Förmågan att kunna se både patientens fysiska 

och psykiska behov är till grund för att sjuksköterskan ska kunna ge en god vård. (Larrabee, 

Ostrow, Withrow, Janney, Hobbs Jr & Burant, 2004). När patienten omhändertas av vården kan 

det förekomma att fokus ligger på de fysiska skadorna, även fast patientens psykiska behov är i 

ett akut skede. Att vårda en patient i ett akutskede kan innebära stor stress för sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan vill veta vad som hänt patienten, när, var, hur och liknande fakta, men även 

införskaffa information om vem patienten är för att kunna förbereda sin omvårdnad (Boström, et 

al., 2012). Sjuksköterskor har ett brett fokus när de arbetar, de behöver se till patientens behov, 

eventuella närståendes behov och samtidigt ha tid till andra patienter. Sjuksköterskor uttryckte 

att samtidigt som de vårdade sina patienter så behövde de trycka ner sina egna känslor och 

behålla ett avslappnat uttryck i ansiktet för att inte oroa patienter eller anhöriga (Boström, et al., 

2012). 

 

Misshandel är ett brott som kan drabba alla människor oavsett kön eller ålder, vilket gör det till 

ett samhällsproblem. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2014) framkommer det att polisen 

år 2014 tog emot 83 300 anmälningar om misshandel och varje år skrivs mellan 2000-3000 

patienter in på slutenvårdsavdelningar till följd av misshandel eller grövre våldsbrott.  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2012) framhäver att det finns tre huvudtyper av misshandel; 

Våld på allmän plats mellan bekanta eller ytligt bekanta personer i samband med nöjesliv, våld i 

arbetslivet som drabbar vissa arbetskategorier samt våld i privatbostäder mellan bekanta eller 

närstående, här är offren oftast kvinnor. Den form av misshandel som kommer tas upp i denna 

litteraturstudie är den tredje huvudtypen av misshandel, våld i nära relationer, eller “Intimate 

Partner Violence” som kommer benämnas som IPV. Kunskap om hur de olika formerna av IPV 

kan yttra sig kan hjälpa personal inom hälso- och sjukvården att identifiera dessa patienter och ge 

dem rätt och evidensbaserad vård (Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010).  
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Enligt Leppäkoski et al. (2010) kan sjuksköterskor uppleva att det vara svårt att identifiera dessa 

patienter när de kommer till sjukhuset. 

 

IPV är den vanligaste formen av misshandel som kvinnor utsätts för i dagens samhälle (World 

Health Organization, 2013). Freed och Drake (1999) tar upp sjuksköterskors anmälningsplikt om 

IPV. Det som anses negativt är att det kan få en negativ påverkan på sjuksköterskans och 

patientens relation, samt att det kan rapporteras incidenter som inte beror på IPV. Det som 

förespråkar obligatorisk anmälan är att tidig identifiering, information, säkerhet och insättning av 

vård samt juridiskt stöd från polis eller myndighet, är viktigt för att kunna hjälpa kvinnorna 

(Freed & Drake, 1999).  

 

Enligt BRÅ (2014) har ungefär var femte person någon gång varit utsatt för systematiska 

kränkningar, hot, trakasserier, försök till misshandel, försök till inskränkning på friheten eller 

sexualbrott av en person de har en nära relation med. Bland kvinnor i samhället så uppger var 

fjärde kvinna att hon blivit utsatt. Utsattheten är högst i åldrarna 25-44, där ungefär var fjärde 

person uppger sig ha blivit utsatt. Lägst utsatthet är det för personer mellan 16-19 år gamla, detta 

tros mest bero på att de inte hunnit ha så många relationer då de fortfarande är väldigt unga 

(BRÅ, 2014).    

Våldet kan bestå utav örfilar, slag, sparkar, stryptag och ytterligare former av fysisk misshandel 

eller psykiska skador (Leppäkoski, et al., 2010). Det finns även en ökad risk för andra skador 

såsom gynekologiska problem, HIV-smitta och andra sexuellt överförbara sjukdomar samt 

försämring av sjukdomar patienten kanske redan har (Eisenstat & Bancroft, 1999, refererad i 

Minsky-Kelly, Hamberger, Pape & Wolff, 2005). En undersökning genomförd utav BRÅ (2014) 

visar på att offren för IPV i större utsträckning blir utsatta för psykiskt våld snarare än fysiskt 

våld. Av kvinnorna som deltog i studien uppgav 23,5% att de varit utsatt för psykiskt våld, 

medan 15% av kvinnorna uppgav sig varit offer för fysiskt våld. Enligt samma undersökning så 

uppgav 5.1% av kvinnorna att det blivit utsatta för sexualbrott, och 3,6% hade blivit utsatta för 

grovt sexualbrott.  

     

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är det sjuksköterskans ansvar att bland 

annat identifiera kvinnor som blivit utsatta för misshandel och förse dem med adekvat vård både 
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medicinskt och psykosocialt. Hälso- och sjukvårdspersonal har en brist på verktyg för att kunna 

hantera psykiska problem och sjuksköterskeutbildningar i många länder lär inte eleverna om 

problematiken kring IPV (WHO, 2013). 

 

Att identifiera kvinnor som utsätts för våld i sina relationer är det viktiga första steget till hjälp, 

därför är det en viktig egenskap att kunna identifiera dem. Tidig upptäckt av IPV och insättning 

av vård minskar risken för sjukdom, skada och eventuella dödsfall till följd av våldet (Tower, 

2006). Det finns framtagna screeningmetoder för att kunna identifiera kvinnor som befinner sig i 

risk för IPV, kvinnorna som screenats positivt på dessa har en högre risk att drabbas av IPV 

(Tower, 2006). Även om sjuksköterskan kan använda verktyg såsom screening och protokoll så 

är en klinisk blick av stor vikt, då dessa utsatta kvinnor kan vara svåra att upptäcka. Att kunna 

identifiera kvinnan som blivit utsatt är bara ett steg i omvårdnadsledet, sedan är det upp till 

läkare och sjuksköterskor att identifiera synliga och dolda skador som kvinnan kan ha, fysiska 

eller psykiska. För att utöka sjuksköterskors kunskap om omhändertagandet av kvinnor utsatta 

för IPV, så måste man först identifiera vad sjuksköterskor upplever som problematiskt i dessa 

situationer och var det finns utvecklingspotential. Det måste uppmärksammas vad patienten har 

för behov, men även vad sjuksköterskan upplever att det finns för kunskapsbehov för att kunna 

bedriva en god vård, vilket är vad denna litteraturstudie har som mål att göra. 

 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära relationer.  
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Metod 

Litteratursökning 

Efter att syftet etablerats så genomfördes en pilotsökning i CINAHL för att se vad det fanns för 

vetenskapligt underlag inom syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Då det fanns 

otillräckligt med forskning om män som blivit utsatta för IPV, så valde studieförfattarna att 

fokusera på kvinnor. Det gjordes två olika sökningar för att försäkra att all relevant fakta 

samlades in, sökningarna genomfördes i PubMed och CINAHL som enligt Polit och Beck (2012, 

s. 100) är optimala för forskning inom hälso- och sjukvård. Användandet av flera databaser för 

att samla in mer relevant data beskrivs av (Willman, et al., 2016, s. 79). Begränsningar som 

användes var peer-reviewed, engelsk text och att artiklarna inte var äldre än 10 år. 

Studieförfattarna valde att inte använda sig utav begränsningen fulltext då det riskerade att 

filtrera bort artiklar som kunde svara mot syftet. Exklusion- och inklusionskriterier formades för 

att relevant data skulle samlas in, vilket rekommenderas av (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011, s. 78). Studieförfattarna valde att använda CINAHL-headings och MeSH-termer, då detta 

ökar möjligheten att söktermerna stämmer överens med artiklarnas innehåll enligt Willman, et al. 

(2016, s.70), dessa kompletterades sedan med fritextsöktermer. Studieförfattarna bildade olika 

sökblock i databaserna CINAHL och PubMed där de booleska söktermerna AND, OR och NOT 

användes för att bilda sökblocken (Willman, et al., 2016, s. 72-74). Sökningen redovisas i tabell 

1. Totalt valdes 15 artiklar  ut för kvalitetsgranskning, dessa redovisas i Tabell 2. 

 

 

Inklusionskriterier 

De studier som inkluderades var studier som involverade kvinnor som blivit utsatta för våld i 

nära relationer. Artiklarna skulle även utgå från sjuksköterskors perspektiv och deras upplevelser 

av att möta dessa kvinnor. Sökorden formades utifrån syftet och synonymer användes för att 

bredda sökningen och försäkra att samtliga relevanta artiklar återfanns i resultatlistan. För detta 

användes sökorden Domestic violence, Intimate partner abuse och Partner abuse. För att 

ytterligare koppla sökningen mot syftet användes sökorden Attitudes of Health personnel, Nurs* 

och Experience. Söktermerna barriers och screening inkluderades då det var återkommande 

begrepp i artiklar som framkom av pilotsökningen. Söktermen Qualitative användes i databasen 

PubMed för att inkludera kvalitativa studier.  
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Exklusionskriterier 

De studier som exkluderades var studier som fokuserade på barn och barnmisshandel. Dessa 

ansågs irrelevanta för studiens syfte. Studier som handlade om sjuksköterskestudenters 

upplevelser exkluderades då denna litteraturstudie fokuserar på legitimerade sjuksköterskors 

upplevelser. Då sökningen i CINAHL exkluderade artiklar som svarade mot syftet när sökordet 

Qualitative användes som inklusion, valde studieförfattarna att istället använda Quantitative som 

ett exklusionskriterie i den databasen. Söktermerna pregnancy, pregnant, elder, older och 

substance abuse exkluderades då det var återkommande begrepp i artiklar som framkom av 

pilotsökningen men som inte svarade mot syftet.  

Vid pilotsökningen i CINAHL så uppmärksammades det att användandet av children som ett 

exklusionskriterie, exkluderade artiklar från resultatet som var användbara och som inte 

involverade barn. Därför togs children bort i sökningen och exkluderades manuellt i resultatet. 

Detta problem uppstod inte i PubMed och därför användes children som ett exklusionskriterie i 

den databasen.  

 
Tabell 1.  Redovisning av systematisk litteratursökning i PubMed och CINAHL. 

 

Syftet med litteratursökningen: är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relationer. 
PubMed 2016-02-08 
Begränsningar: Abstract, Engelsk text, 2005-2016.  
Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 
S1 Domestic Voilence MeSH 38 975     
S2 Intimate Partner Violence MeSH 9 051     
S3 Partner abuse MeSH 9 298     
S4 S1 OR S2 OR S3  14 448     
S5 Qualitative study MeSH 82 873     
S6 Attitudes of Health 

personnel 
FT 39 384     

S7 Children MeSH 550 676     
S8 Students MeSH 82033  

S9 Pregnancy MeSH 176 871   
S10 

 

S4 AND S5 AND S6 NOT 

S/ NOT S8 NOT S9 
 

 

57 57 5 

*FT - Fritext, *MeSH - MeSHterm. 
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CINAHL 2016-02-08 
Begränsningar: engelsk text, peer reviewed, full text, årtal 2005-2015. 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade Använda 

S1 Intimate partner violence CH 4 185     

S2 Domestic violence CH 3 411     

S3 Partner abuse CH 414     

S4 S1 OR S2 OR S3   6 848     

S5 Nurs* CH 223 749     

S6 Experience CH 84 999     

S7 Barriers CH 23 155     

S8 Screening CH 44 401   

S9 S6 OR S7 OR S8  144 882   

S10 S4 AND S5 AND S9  255   

S11 Pregnant CH 9 712   

S12 Pregnancy CH 57 135   

S13 S11 OR S12  58 312   

S14 S10 NOT S13  219   

S15 Students CH 60 178   

S16 S14 NOT S15  204   

S17 Elder CH 4 018   

S18 Older CH 54 112   

S19 S17 OR S18  56 672   

S20 S16 NOT S19  192   

S21 Quantitative CH 20 704   

S22 S20 NOT S21  183   

S23 Substance abuse CH 14 146   

S24 S22 NOT S23  171 171 10 

  *CH - CINAHL-heading    
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Urval 

Sökningarna gav 228 träffar, dessa artiklar granskades efter titel och därefter abstraktet vilket 

rekommenderas i Holopainen, Hakulinen-Viitanen och Tossavainen (2008). Eftersom sökningen 

i PubMed genomfördes först, så exkluderades redan valda artiklar som även påträffades i 

CINAHL-sökningen. Artiklar som hade fel fokusgrupp exkluderades, detsamma gällde artiklar 

som var kvantitativa. Artiklar som benämnde sin fokusgrupp som vårdpersonal och inte vidare 

specificerade deltagarnas profession exkluderades då denna litteraturstudie endast fokuserar på 

sjuksköterskor. Efter granskning kvarstod 15 artiklar som kvalitetsgranskades. 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s. 173-176) 

protokoll för kvalitativa studier (Bilaga H). Protokollet är utformat med frågor om artikelns 

kontext, etiskt resonemang, metodbeskrivning, urval, giltighet och kommunicerbarhet. Ett 

positivt svar genererar ett poäng, när protokollet är ifyllt räknas samtliga poäng ihop och görs om 

till en procentsats för att fastställa kvalitét (Willman, Stoltz & Bahtsevanis, 2011). En av 

artiklarna använde sig utav en kvantitativ datainsamlingsmetod, men genererade ett kvalitativt 

resultat och analys, därför kvalitetsgranskades även denna som en kvalitativ artikel. Artiklarna 

och deras kvalitet redovisas i Tabell 4 nedan. 

 
Tabell 4. Redovisning av studiers resultat och kvalitet 

Författare 

/År 

Typ av studie Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Beynon, C., 

Gutmanis, I., 

Tutty, L., 
Wathen, N., & 

MacMillan, H.  
(2012) 
Canada 

Kvalitativ/Kvanti

tativ 
931 Enkät med öppna 

frågor/ Induktiv 

innehållsanalys 

Översiktligt så var de största barriärerna 

när man frågar patienterna om IPV är 

tidsbrist, beteende attribut hos kvinnor 
som lever under misshandel, otillräcklig 

utbildning inom IPV, språkliga och 

kulturella aspekter och partnerns 
närvarande.  

Hög 

Bradbury-Jones, 

C., & Taylor, J., 
(2013) 
UK 

Kvalitativ 29 Semistrukturerad 

intervju/ 
framework analys 

Sjuksköterskor kan inte separera sig 

själva från patienten och bortse från 
hemskheten med IPV och kan därför ha 

svårt att ta rationella och professionella 

beslut. 

Medelhög 

Brykczynski, K., 
Crane, P., 

Medina, C. & 

Pedraza, D. 

Kvalitativ 10 Intervjuer/ 
Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Fynden består av tolkningar av kliniska 
berättelser som visar kunskapen i 

praktiken. Läkande övningar och ett 

levandesätt att vara som överlevare för 

Hög 
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(2009) 

USA 

 

kvinnor och barn identifieras och 

beskrivs.  

Colombini, M., 

Mayhew, S., Ali, 
S., Shuib, R. & 

Watts, C. 
(2013) 
Malaysia 

Kvalitativ 54  Semistrukturerad 

djupgående 
intervju/ 

Framework analys 
 

Fynden visade att när vårdarna följer en 

traditionell vårdande roll och ser IPV som 
ett medicinskt problem, då de fokuserar 

på den fysiska aspekten av skadan och 

missar den underliggande orsaken till 
problemet. De kan även  ignorera den 

emotionella omvårdnaden av patienten. 

Hög 

Efe, Ş., & Taşkın, 

L. (2012) 
Turkiet 

Kvalitativ 30 Semistrukturerade 

djupgående 
intervjuer/ 

Deskriptiv analys 

Faktorer som hindrade 

akutsjuksköterskornas arbete var: 
bristande kunskap som gjorde att de inte 

kände att de kunde ingripa, vissa kände 

att omhändertagandet var psykologens 
eller socialtjänsten jobb, de arbetade i en 

stressig miljö och hade inte tid att sätta 

sig in i de patienterna, de kunde inte bli 
lämnade ensamma med kvinnorna även 

om de ville eftersom miljön inte tillät det, 

och därför var de rädda att kvinnans 
anhöriga kunde skada dem eller kvinnan. 

De kände att de skulle tränga sig in på 
familjens privatliv, de kände även att IPV 

var ett problem som inte kan lösas och 

speciellt kan inte sjuksköterskan lösa det. 

Hög 

Goldblatt, H. 
(2009) 
Israel 

Kvalitativ 22 Semistrukturerad 
intervju/Fenomenol

ogisk analys 

Analysen visade ett stort genomgående 
tema; Att kämpa på både hem- och 

jobbfronten. 
Mötena framkallade empati och sympati, 
men även ilska och kritik mot den 

misshandlade kvinnan, vilket skapade 

känslomässiga problem.  

Hög 

Hughes, J. 
(2010) 
Canada 

Kvalitativ Specifikt 

antal 

framgår ej 

Semistrukturerade 

Djupgårnde 

intervjuer/ 

Framework analys 

Mycket forskning tyder på att väldigt få 

vårdgivare väljer att rutinmässigt screena 

patienterna för IPV eller förse med 

lämplig uppföljning. 

Medel 

Häggblom, A. & 
Möller, A. 
(2006) 

Åland 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 
djupgående 

intervjuer/ 

Deskriptiv analys 

Sjuksköterskor har en hängivenhet till sin 
roll och dess stora vikt vid omvårdnad av 

kvinnor som blivit utsatta för IPV och ser 

en vikt i delandet av kunskap. 
Sjuksköterskan kompenserar för utebliven 

träning i vård av dessa kvinnor genom 

personlig mognad och trygghet i den 
sociala kontext hen befinner sig i. 

Medelhög 

Robinson, R. 

(2010) 
USA 

Kvalitativ 13 Strukturerad öppen 

intervju/Fenomenol

ogisk analys 

Fyra stora teman upptäcktes: 
1. Myter, stereotyper och rädsla 

2. Uppträdande 
3. Frustration 

4. Säkerhetsfördelar.  

Medel 

Tower, M., 

Rowe, J. & 
Wallis, M.  
(2012) 
Australien 

Kvalitativ 12 Semistrukturerad 

intervju/ 
Narrativ analys 

Studien ville införa omvårdnadskunskap 

genom att applicera en ny lins till den 
nuvarande diskursen angående hälsa och 

hälsobehov hos kvinnor som drabbats av 

IPV. Ramverk för att hjälpa personal. 

Medel 

van der Wath, A., 
van Wyk, N. & 

van Rensburg, E-

J.  

Kvalitativ 11 Ostrukturerad 
intervju/Fenomenol

ogisk analys 

Sköterskor på akuten i Sydafrika bevittnar 
ofta emotionella och fysiska effekter av 

IPV. Exponering till sårbarheten och 

lidandet framkallar sympati och 

Medelhög 
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(2013) 
Sydafrika 

emotionell nöd. Sjuksköterskorna lämnas 

med en känslomässig påverkan och 
störande och återkommande minnen. 

Van Wyk, N. & 

van der Wath, A.  

(2015) 
Sydafrika 

Kvalitativ 2 Intervjuer/ 

Fenomenologisk 

analys 

Deltagarna upplevde ett 

dubbelstandardförhållande mellan att vara 

manlig sjuksköterska och man i 
samhället.  
och hade konfronterats med konflikten av 

att vårda kvinnor som misshandlats av 
just män. 

Medelhög 

Watt, M., 

Bobrow, E., & 
Moracco, K. 
(2008) 
USA 

Kvalitativ 10  Semistrukturerad 

intervju/Narrativ 
analys 

Sjuksköterskor behöver mer insikt i 

kvinnors val att erkänna misshandel och 
lämna sin partner, och färdigheter för att 

kunna stödja dessa kvinnors emotionella 

behov. 

Medel 

Webster, F., 

Sangster Bouk, 

M., Wright, B-L. 

& Dietrich, P. 
(2006) 
Canada 

Kvalitativ Specifikt 

antal 

framgår ej 

Semistrukturerade 

Djupgående 

intervjuer 

Deltagarna tog ett flertal steg till att bli 

bekväma att jobba med kvinnor som 

blivit utsatta för IPV, dessa inkluderar 

bland annat att komma till rätta med 
begreppet, fråga frågan, vara vittne, och 

“gå med patienten på resan”. Ju mer 

bekväm sköterskan blev med att jobba 
med dessa kvinnor, ju mer omdefinierade 

hon positiva resultat. Hennes patienters 

personliga växt var ett bra resultat, även 
om patienten kanske inte än lämnat 

relationen.  

Hög 

Williston, C. & 

Lefreniere, K. 
(2013) 
Canada 

Kvalitativ 9 Semistrukturerad 

intervju/ 
Fenomenologisk 

analys 

Övergripande resultat visade på vikten av 

att fråga, erkänna misshandeln och frigöra 
sig. Studien visar tydligt vikten av träning 

i bemötande och flexibilitet i känsliga 

situationer. 

Medelhög 

 

 

      

Analys 

Denna litteraturstudie utgår ifrån ett inifrånperspektiv för att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att möta kvinnor som blivit utsatta för IPV. Analysen utav artiklarna genomfördes 

med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Det första som genomfördes var att upprepade 

gånger läsa igenom materialet, och börja extrahera textenheter. Textenheterna skulle motsvara 

syftet vilket beskrivs i Graneheim och Lundman (2004). De 325 textenheterna kodades för att 

under arbetets gång kunna gå tillbaka till orginalkällan. När samtliga textenheter kodats, så 

översattes de till svenska för att sedan påbörja kondensering. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) går kondenseringen ut på att författaren kortar ner textenheten utan att påverka kärnan 

och innehållet i texten, kondenseringen genomfördes för att göra texten mer hanterbar.  

De kondenserade textenheterna sorterades utifrån likheter och olikheter för att bilda 

subkategorier. För att underlätta processen att analysera och forma subkategorier och 
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huvudkategorier, användes färg- och sifferkodning. Graneheim och Lundman (2004) beskriver 

att författarna bör eftersträva att få subkategorier och textenheter att passa in i endast en 

slutkategori, men detta kan vara svårt att åstadkomma när man talar om personers upplevelser. 

När subkategorierna formats fördes dessa samman för att skapa större subkategorier. Det sista 

steget var att forma huvudkategorier som utvinner resultatet av analysen (Graneheim & 

Lundman, 2004). Under samtliga delar i analysen återgick studieförfattarna till orginalkällan för 

att inte tappa kärnan i textinnehållet. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier.    

 

 

 

Resultat  

Analysprocessen resulterade i fyra olika kategorier om hur sjuksköterskor kan uppleva mötet 

med kvinnor som blivit utsatta för IPV. Dessa kategorier redovisas i Tabell 5 nedan och kommer 

i resultatet att presenteras mer ingående. 

 

Tabell 5. Redovisning av huvudkategorier. 

Kategorier 

Att utsättas för situationer som berör  
Att arbeta med upplevda hinder 
Att stödja och kunna få stöd 
Att ha behov av utveckling och kompetens 

 

 

Att utsättas för situationer som berör  

Vid upptäckt av IPV så beskriver Webster, Bouck, Wright, och Dietrich (2006) att 

sjuksköterskan kunde känna sig emotionellt utmattad, uppleva stress eller starka känslor, som 

sträcker sig från rädsla för kvinnans säkerhet och till hennes egen ilska, frustration, oro, 

hjälplöshet. I Häggblom och Möller (2006) berättade en sjuksköterska att hon upplevde en 

emotionell smärta när hon inte hade märkt att kvinnan försökte berätta för henne att hon blivit 

utsatt för IPV. Sjuksköterskor beskrev en känsla av maktlöshet när det inte fanns något de kunde 

göra för kvinnorna (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Efe & Taskin, 2012; Häggblom & Möller, 

2006; Robinson, 2010; van der Wath, van Wyk & van Rensburg, 2013). Sjuksköterskan kunde 

uppleva en ovisshet över ifall kvinnan fick adekvat hjälp, de kände att de inte hade vetskap om 
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vart kvinnan kunde ta vägen eller vad som skulle hända efter vårdtiden (Brykczynski, Crane, 

Medina, och Pedraza, 2011; Efe & Taskin, 2012; van der Wath et al., 2013). 

 

Studier visade på att sjuksköterskor upplevde att det var sorgligt, frustrerande, smärtsamt, 

jobbigt, stressande och ibland traumatiskt att se skadorna och konsekvenserna som drabbade 

kvinnorna i samband med IPV (Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 

2006; Robinson, 2010; van der Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 2015). Utöver att se 

traumatiska skador beskrev sjuksköterskor även att de historier de fick höra från kvinnorna om 

våldsamma händelser kunde kännas upprörande, sorgligt, hemska och smärtsamma att lyssna på 

(Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; van 

der Wath et al., 2013; Webster et al., 2006).  

 

“It is heavy to meet and hear about all the horror, to hear about how it hurts 

and about all the horrible scenes of bruises and battery, slaps and all this.” 

(Häggblom & Möller, 2006, s. 1082) 

 

Sjuksköterskor i studier beskrev att de tyckte synd om kvinnan, andra beskrev att de själva 

upplevde ett känslomässigt lidande för det dem bevittnat eller för att de själva har satt sig i 

kvinnans skor (Efe & Taşkın, 2012; Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013; van Wyk & van 

der Wath, 2015; Williston & Lafreniere, 2013). Sjuksköterskor beskrev i Goldblatt (2009) och 

Webster et al. (2006) att dem identifierade sig med en kvinna till den grad att dem nästan tappade 

sig själva och kände sig splittrade i sin identitet. Samtidigt som det fanns sjuksköterskor som 

ville sätta sig in i kvinnans situation, så beskrev sjuksköterskor i (Brykczynski et al., 2011; 

Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013) att de avskärmade sig 

emotionellt och försökte undvika ingående samtal med kvinnorna för att inte behöva involvera 

sig och bli påverkade. 

 

Studier visade på att sjuksköterskor kunde uppleva att de tog med sig jobbet hem och inte kunde 

separera sina privatliv från upplevelserna på arbetet (Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Goldblatt, 

2009; van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de kunde ha svårt att hantera 

sina känslor för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; van Wyk 
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& van der Wath 2015). Det beskrevs att störande minnen av mötet med dessa kvinnor kunde 

dröja sig kvar hos sjuksköterskorna och få dem att känna oro och sorg (van der Wath et al., 2013; 

Webster et al., 2006; Williston & Lafreniere, 2013). När en kvinna som blivit utsatt för IPV 

avled, så ledde det enligt Häggblom och Möller (2006) och van der Wath et al. (2013) till en stor 

besvikelse och kunde påverka sjuksköterskan emotionellt. Sjuksköterskor i Goldblatt (2009) och 

i Häggblom och Möller (2006) beskrev att de förlorade tron på en säker värld.  

 

Sjuksköterskor i (Beynon et al., 2012;  Efe & Taskin, 2012; Robinson, 2010; Tower, Rowe & 

Wallis, 2012; Webster et al., 2006; Williston & Lafreniere, 2013) beskrev en upplevelse av 

rädsla när man mötte dessa kvinnor. Detta kunde vara en rädsla av att “säga fel saker” eller att 

förolämpa kvinnan av misstag, men även en rädsla att fråga om det förekommit IPV. Det fanns 

enligt Webster et al. (2006) en rädsla för att inte kunna hjälpa kvinnan och enligt flera studier 

(Brykczynski et al., 2011; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; 

Williston & Lafreniere, 2013; van Wyk & van der Wath, 2015) kunde det även förekomma 

generell rädsla för att involvera sig med kvinnorna eller att inte kunna hantera situationen. Det 

fanns även en rädsla för att gärningsmannen skulle anmäla sjuksköterskan för förtal när IPV 

uppmärksammades enligt Beynon et al. (2012).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde uppleva ilska vid mötet med dessa patienter. Detta kunde 

vara ilska över att man inte kunde hantera situationen, ilska mot läkarna som inte brydde sig, 

ilska över att kollegorna inte lyckats identifiera kvinnor som blivit utsatta, ilska mot mannen som 

misshandlat kvinnan, eller för IPV:n som kvinnan blivit utsatt för (Brykczynski et al., 2011; 

Goldblatt, 2009; Häggblom och Möller, 2006; van der Wath et al., 2013;  van Wyk & van der 

Wath, 2015; Webster et al., 2006). 

 

 

Att arbeta med upplevda hinder 

När sjuksköterskor vårdar kvinnor som blivit utsatta för IPV, så måste de kunna arbeta runt vissa 

hinder. Kvinnorna som blivit utsatta för IPV kunde själva ha svårt att inse allvaret av sina skador, 

förneka misshandeln eller vara ovilliga att ta emot hjälp, vilket sjuksköterskor upplevde som ett 
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hinder (Baynon et al., 2012; Brykczynski et al. 2011; Hughes, 2010; Goldblatt, 2009; Robinson, 

2010; van der Wath et al., 2013; Watt et al., 2008). 

 

Sjuksköterskor beskrev att kvinnan kunde ljuga för att skydda sin partner, för att de kände en 

skam eller för att de var rädda och hade svårt att lämna förhållandet. Det kunde även förekomma 

att kvinnan trodde sig kunna lösa situationen själv vilket kunde försvåra sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al. 2011; Efe & Taşkın, 2012; Watt et 

al., 2008). I Wath et al. (2013) samt Williston och Lafreniere (2013) beskrev sjuksköterskorna att 

de försökte arbeta med kvinnans hinder genom att gå in i en hjälpande roll, där de arbetade på ett 

visst sätt för att kunna hjälpa så mycket som möjligt. Enligt Brykczynski et al. (2011) och 

Webster et al. (2006) så kunde sjuksköterskan motverka patientens hinder genom att vara en 

mellanhand mellan olika instanser på sjukhuset, kvinnojour och andra resurser för att hjälpa och 

främja säkerheten. Sjuksköterskorna i Brykczynski et al. (2011) och Watt et al. (2008) upplevde 

det som ett hinder när kvinnorna själva inte insåg att de behövde hjälp och att det var svårt att 

veta hur de skulle göra för att få dem att inse deras behov av hjälp.  

 

Hughes (2010) samt Häggblom och Möller (2006) identifierade byggandet av en relation som en 

viktig del i sjuksköterskans undanröjande av hinder för dessa kvinnor, relationen kunde göra att 

kvinnan kände sig trygg och vågade träda fram med att det förekommit misshandel. Det 

framkom även att sjuksköterskor kunde känna sig hotade när deras patienter blivit utsatta för IPV 

(Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Brykczynski et al., 2011; Efe & Taşkın, 2012). Det var därför 

viktigt att på bästa möjliga sätt främja säkerheten för både personal och den misshandlade 

kvinnan, även fast sjukhusets miljö ibland ansågs vara ett hinder för detta (Brykczynski et al. 

2011; Efe & Taşkın, 2012; Tower et al., 2012).  

 

 “She asked for help to get into a shelter because she was afraid of him. She 

was afraid he would be violent and didn’t think she could leave the clinic. We 

locked her in the exam room at her request and he banged on the door and 

threatened to kill her. The police were called (...)” (Brykczynski et al., 2011, 

s.146) 
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I Efe & Taşkın (2012) och Watt et al. (2008) beskrevs det att sjuksköterskan var tvungen att ta 

hänsyn till flertalet faktorer i kvinnans liv som kunde göra det svårt för henne att berätta. I 

Beynon et al. (2012) så beskrevs kultur som ett hinder till att kvinnan inte berättar. 

Sjuksköterskan beskrev att det var viktigt att inte glömma att misshandel accepteras i vissa 

kulturer (Beynon et al., 2012). I Beynon et al. (2012) och Brykczynski et al. (2011) uppger 

sjuksköterskor att även språksvårigheter var ett hinder, tolkar kunde göra att patienten kände sig 

obekväm och risken för misstolkning blev större. Sjuksköterskor i flera studier (Brykczynski et 

al., 2011; Robinson, 2010; Watt et al., 2008) beskrev att de måste vara ihärdiga med dessa 

patienter för att motverka dessa hinder, aldrig sluta att fråga, erbjuda hjälp, ge information om 

resurser och hela tiden försöka tänka på vården ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Enligt flera studier (Beynon et al., 2012; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; van der 

Wath et al., 2013; Watt et al., 2008) innefattar sjuksköterskans skyldigheter och förpliktelser 

bland annat att alltid bibehålla en professionell attityd och inte döma, medan i Goldblatt (2009) 

beskrev sjuksköterskorna att det var svårt att inte vara dömande. Studier beskrev hur 

sjuksköterskor upplevde att oförståelsen om varför kvinnan stannade kvar med en våldsam 

partner samt hur hon kunde välja att leva i en sådan utsatt situation, var ett hinder (Beynon et al., 

2012; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; van der Wath et al., 2013). I 

Brykczynski et al. (2011) och Tower et al. (2012) förklarade sjuksköterskorna att förmågan att 

inte döma var viktig för att kunna vårda kvinnorna och få dem att öppna upp sig, medan Beynon 

et al. (2012) beskrev att sjuksköterskor kunde ha en beskyllande attityd mot kvinnan, vilket då 

blir ett hinder. Enligt Brykczynski et al. (2011) upplevdes det som viktigt att upplysa kvinnan om 

hur allvarlig hennes situation var och informera henne om att IPV kunde leda till att offret avled, 

detta för att få kvinnan att ta emot hjälp.  

 

 

Att stödja och kunna få stöd 

För att sjuksköterskan skulle kunna ge stöd så identifierades i Watt, Bobrow och Moracco (2008) 

ett behov av att veta vad kvinnan redan hade för stöd i det aktuella läget. Sjuksköterskor  

(Hughes, 2010; Tower et al., 2012; Watt et al., 2008) beskrev att de var tvungna att finnas där för 

kvinnan för att kunna ge henne ett bra stöd. 
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“Here’s how to reach me, commit this phone number to memory, it’s the 

health unit’s phone number so you can call me any time and ask for an 

appointment (...)”(Hughes, 2010, s. 40) 

 

I Watt et al. (2008) och i Webster et al., (2006) beskrev sjuksköterskorna att de måste vägleda 

kvinnan till en personlig utveckling. Kvinnan måste själv fatta beslutet att lämna relationen och 

ett erkännande från kvinnan om att hon blev utsatt för IPV kan vara första steget till detta. 

Sjuksköterskor ansåg att bemötandet av dessa kvinnor också var en faktor som inger stöd till 

kvinnan. Sjuksköterskor upplevde att de måste visa empati för kvinnorna, för att kunna bemöta 

dessa på bästa sätt (Häggblom & Möller, 2006; Goldblatt, 2009; Watt et al., 2008).  

 

“… probably just being a bit more attentive and trying to listen and always ( 

… ) just keep asking them if they’re ok and if there’s anything they want ( … ) 

Or just simple things like ( … ) just in the tone of voice, just to be really 

compassionate and caring and you know supportive. I think that would help.” 

(Tower et al., 2012, s. 221) 

 

Stödet som gavs till kvinnorna innefattade ofta ett emotionellt stöd och en försäkring om att det 

fanns någon som lyssnade på dem (Hughes, 2010; Häggblom & Möller, 2006; Watt et al., 2008). 

En annan viktigt del i stödet till kvinnorna var att skapa trygghet för henne (Brykczynski et al., 

2011; Tower et al., 2012; Van Wyk & van der Wath, 2015). Även sjuksköterskans personliga 

inställning till dessa kvinnor påverkade stödet. Sjuksköterskorna i Häggblom och Möller (2006) 

och Webster et al. (2006) beskrev att de beundrade kvinnornas styrka och att det var ett 

privilegium att få vårda dessa kvinnor, denna personliga inställning gör att sjuksköterskan vill 

involvera sig med patienten. 

 

Van Wyk & van der Wath (2015) beskrev att det fanns en risk att kvinnan blir överberoende av 

sjuksköterskan, detta kunde vara ett stort problem när dessa kvinnor vårdades av en manlig 

sjuksköterska. Enligt van Wyk och van der Wath (2015) kunde manliga sjuksköterskor använda 

sig själva som ett verktyg för att försäkra kvinnan om att en man inte måste vara våldsam, utan 

även kunde vara vårdande och empatisk. I Brykczynski et al. (2011) beskrev sjuksköterskorna att 
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de kunde stötta kvinnorna genom att ge information om vad man kunde göra. Sjuksköterskor i 

Baynon et al. (2012) och Goldblatt (2009) uttryckte en önskan om att kunna göra mer för att 

stötta kvinnorna.  

 

I Colombini, Mayhew, Ali, Shuib och Watts (2013) och i Tower et al (2012) beskrev 

sjuksköterskorna att de kunde stärka kvinnan genom att försäkra henne om att misshandeln inte 

var hennes fel. Sjuksköterskorna upplevde enligt Tower et al. (2012) att det kunde vara lätt att 

initialt fokusera endast på medicinska problem, även om önskan var att kunna erbjuda patienten 

både medicinsk och psykisk hjälp. 

Det var viktigt att i dessa fall komma ihåg att det inte bara var kvinnorna som behövde stöd, 

dessa situationer krävde även att sjuksköterskan kände att hen hade ett stöd (Häggblom & 

Möller, 2006).  

 

“Nurses had to struggle to meet the patients’ needs while experiencing 

feelings such as “powerlessness when somebody is in danger,” “loneliness 

with no support,” and “must ignore my own emotions,” as well as being 

highly aware of the “demands of being competent.” (Häggblom & Möller, 

2006, s. 1082) 

 

Enligt Bradbury-Jones och Taylor (2013) och  Goldblatt (2009) kunde sjuksköterskan uppleva ett 

behov av att ventilera tankar och intryck till någon, detta kunde vara en partner eller en kollega. 

Sjuksköterskor beskrev att nya sjuksköterskor kunde förlita sig på kunskap från de mer erfarna 

kollegorna vilket var ett mycket viktigt verktyg för att få stöd (Beynon et al., 2012; Bradbury-

Jones & Taylor, 2013; Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor upplevde även ett stöd i 

riktlinjer och policys samt att de kunde få stöd från andra instanser såsom polis och socialtjänst 

(Beynon et al., 2012; Bradbury-Jones & Taylor, 2013; Tower et al., 2012; van der Wath et al., 

2013). Dock så upplevde sjuksköterskorna enligt Hughes (2010) och Williston och Lafreniere 

(2013) en osäkerhet när dessa riktlinjer inte fanns att luta sig mot. 
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Att ha behov av utveckling och kompetens 

Det framkom i studier att sjuksköterskorna ansåg att de saknade rätt kompetens för att ta hand 

om dessa kvinnor (Brykczynski et al., 2011; Efe & Taşkın, 2012; Goldblatt, 2009; Robinson, 

2010; Tower et al., 2012; Williston och Lafreniere, 2013). Sjuksköterskor beskrev att de använde 

sig av erfarenhet från tidigare fall, eller personlig erfarenhet av misshandel för att kunna vårda 

dessa kvinnor. Mer oerfarna sjuksköterskor beskrev i sin tur kollegornas erfarenhet som en viktig 

källa till kunskap (Beynon et al., 2012; Brykczynski et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006; 

Tower et al., 2012).  

 

“The fact that I have been a victim of domestic violence and abuse 

makes it easier for me to identify women who are experiencing a 

similar situation.” (Beynon et al., 2012, s. 8) 

 

Studier visade enligt (Brykczynski et al., 2011; Hughes, 2010; Häggblom & Möller, 2006; 

Robinson, 2010; Tower et al., 2012; Watt et al., 2008) att det var en viktig kompetens för 

sjuksköterskor att vara medveten om att kvinnan ofta sökte vård för andra saker än själva 

misshandeln. De behövde även enligt samma studier, ha kompetens att kunna läsa av både 

kvinnans och mannens beteende för att kunna hitta eventuella ledtrådar i beteendet och 

interaktionen. Flera studier (Brykczynski et al., 2011; Hughes, 2010; Häggblom & Möller, 2006; 

Tower et al., 2012; Webster et al., 2006) visade att erfarenheten även hjälpte sjuksköterskorna 

med att veta vilka frågor de skulle ställa.  

 

Sjuksköterskor tog upp problemen med bristande erfarenhet, flera sjuksköterskor beskrev att de 

inte hade tillräcklig utbildning och bristande erfarenhet i att möta kvinnor som blivit utsatta för 

IPV (Beynon et al., 2012; Efe & Taşkın, 2012; Häggblom & Möller,2006; Hughes, 2010; Tower 

et al., 2012; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor i studier tog upp att dem upplevde ett behov av 

utbildning i hur de skulle bemöta kvinnan (Efe & Taşkın, 2012; Robinson, 2010; Tower et al., 

2012; Webster et al., 2006). Sjuksköterskor upplevde ett behov av att uppmärksamma frågan om 

IPV mer i samhället och öka kunskapen om ämnet (Beynon et al., 2012; Häggblom & Möller, 

2006; Hughes, 2010; Watt et al., 2008; Williston och Lafreniere, 2013).  
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Sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) upplevde att ledningen hade ett ansvar gällande utbildning 

av sin personal och att ledningen ibland kunde ha fel fokus. En annan utvecklingspotential i 

vården av dessa kvinnor var resurser som underlättar identifieringen av kvinnorna. 

Sjuksköterskor i flera studier (Beynon et al., 2012; Efe & Taşkın, 2012; Häggblom & Möller, 

2006; Tower et al., 2012) upplevde att de behövde fler resurser för att kunna utveckla vården för 

dessa kvinnor. Andra sjuksköterskor ansåg dock att resurserna var tillräckliga, men att de inte 

användes i tillräcklig utsträckning och att det inte ingick i deras arbetsuppgifter (Beynon et al., 

2012; Efe & Taşkın, 2012; Häggblom & Möller, 2006; Tower et al., 2012; Watt et al., 2008; 

Williston & Lafreniere, 2013). 

 

“It is an unrealistic expectation to be screening every woman/female over the 

age of 12 for abuse on each encounter with health care personnel as the 

guidelines have suggested. This expectation turned many emergency room 

nurses against screening when it was first introduced and compliance remains 

very low.” (Beynon et al., 2012, s. 8) 

 

I flera studier (Beynon et al., 2012; Efe & Taşkın, 2012; Tower et al., 2012; van Wyk & van der 

Wath, 2015) beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en brist på behandlingsutrymmen och att 

sjukhuset inte erbjöd tillräcklig avskildhet för att prata med kvinnorna. Tower et al. (2012) tog 

även upp att det fanns en personalbrist. 

 

I studier beskrevs det att ifall sjuksköterskor skulle kunna utvecklas i sitt arbete behövdes en tro 

på sin egen förmåga, att kunna se det positiva, glädjas åt när det går bra, att känna att man gjort 

allt man kan och att man gör något meningsfullt för kvinnorna (Brykczynski et al., 2011; 

Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; van der Wath et al., 2013; Webster 

et al., 2006). 
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Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor 

som blivit utsatta för våld i nära relationer. Analysen resulterade i fyra huvudkategorier; att 

utsättas för situationer som berör, att arbeta med upplevda hinder, att stödja och kunna få stöd, 

att ha behov av utveckling och kompetens. 

 

Sjuksköterskor får höra jobbiga historier från sina patienter som påverkar dem och deras 

privatliv. Enligt Alzghoul (2014) framkom det att sjuksköterskor generellt kunde uppleva starka 

negativa känslor som till exempel ilska, rädsla och oro vid vård av traumafall. Michaelsen (2012) 

tar upp tre olika strategier som sjuksköterskor använder sig av vid vård av patienter som väcker 

dessa negativa känslor; övertalning, kompromissande och undvikande. Övertalning 

karakteriseras av sjuksköterskans tro på att patienten tar emot instruktioner och försöker att få 

patienten in i en “patientroll.” Sjuksköterskorna upplevde denna strategi lite som att arbeta emot 

patienten (Michaelsen, 2012). Detta kan liknas med hur sjuksköterskorna i denna litteraturstudie 

kunde ge avskräckande information om IPV:s konsekvenser, i hopp om att de skulle lämna sin 

våldsamma partner.  

 

Undvikande karaktäriseras av emotionellt avskärmande och beskrivs som sjuksköterskornas 

överlevnadsstrategi. Sjuksköterskan utvecklade en ökad avskärmning gentemot patienten genom 

att inte vara emotionellt närvarande i situationen eller genom att överlåta patienten till en kollega 

(Michaelsen, 2012). Även Alzghoul (2014) beskriver att sjuksköterskor avskärmar sig 

emotionellt, vilket även förekommer hos sjuksköterskorna i artiklarna som använts i denna 

litteraturstudie. Enligt Gutierrez (2005) så kan avskärmningen bero på att sjuksköterskan 

upplever en stress som uppkommer i samband med moraliska konflikter, som innebär situationer 

där minst två värderingar eller moraliska principer ställs mot varandra. Michaelsen (2012) talar 

om att sjuksköterskan av misstag kan ignorera eller missa patientens önskemål och förslag till 

egenvård ifall det förekommer avskärmning hos sjuksköterskan. Om patientens egna förslag och 

önskningar ignoreras så äventyras det holistiska synsättet som ska genomsyra sjuksköterskans 

arbete. För att ge en holistisk vård måste sjuksköterskan se hela individen, som innefattar allt 

från samhällsstatus till psykosocial omgivning (Birkler, 2007 s. 48-49). På samma sätt som en 

sjuksköterska behöver fråga om anamnes och liknande, så måste de fråga vad som skett i 
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förhållandet ifall man misstänker IPV. Dock kan avskärmandet möjliggöra att sjuksköterskorna 

bibehåller en professionell attityd, det vill säga att behandla alla lika och inte döma, dessa 

fördelar med avskärmandet beskrivs även av sjuksköterskorna i artiklarna som använts i denna 

litteraturstudie. Då det i denna litteraturstudies resultat beskrivs att det kan uppstå negativa 

känslor och hinder när sjuksköterskorna möter partnern som har misshandlat, kan avskärmandet 

hjälpa sjuksköterskan att inte bli för engagerad i sin ilska mot mannen. 

 

Kompromissande beskrivs som att sjuksköterskan inte engagerar sig i patienten utöver sina 

arbetsuppgifter och ses som en kompromiss mellan övertalning och undvikande. I denna strategi 

utför sjuksköterskan sina arbetsuppgifter, som till exempel dokumentation och 

läkemedelsutdelning, utan att gå in i diskussioner med patienten och bjuda in till dialog (Birkler, 

2007 s. 48-49). Enligt Michaelsen (2012) så kunde denna strategi leda till att sjuksköterskan får 

dåligt samvete över att hen inte stannar hos patienten för att prata. Det beskrivs även i resultatet i 

denna litteraturstudie att sjuksköterskor som upplevde mötet med dessa kvinnor som svårt, 

arbetade på det sätt denna strategi beskriver. Enligt Michaelsen (2012) så kan en sjuksköterska 

som inte engagerar sig få svårt att förstå sin patient, vilket är resultatet av att undvika dialog. Att 

undvika dialogen kan ge upphov till att viktiga saker missas, såsom eventuella biverkningar av 

läkemedel eller andra personliga behov som patienten har, vilket i sin tur leder till vårdlidande 

(Arman & Rehnsfeldt, 2011, s.73).  

 

I artiklarna i denna litteraturstudie så framkom det att sjuksköterskor upplevde dessa patienter 

som svåra att möta då de ofta lever i förnekelse och är ovilliga att ta emot hjälp, vilket kan bero 

på flera olika orsaker. Detta beteende påträffas även hos andra patientgrupper, till exempel 

patienter som lider av anorexia, där det förekommer förnekelse av sjukdom och en vägran ta 

emot vård (Sullivan, 1995). En annan grupp är de patienter som fått en HIV diagnos som 

beskrivs i Nam et al. (2008). Nam et al. (2008) beskriver att denna förnekelse kan bli ett hinder 

för sjuksköterskorna, men att sjuksköterskorna måste fortsätta ge stöd och försöka hitta lösningar 

så att patienten kommer till insikt. Enligt Stephenson (2004) anser sig sjuksköterskor ofta vara 

öppensinnade när det rör sig om den förnekelse som patienter går igenom, men kunde uppleva 

ambivalens när det uppstod en konflikt mellan deras egna copingstrategi och patientens 

förnekelse som skapar spänningar mellan parterna. Detta beror enligt Murray & Neilson (1994) 
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på att någonting utanför sjuksköterskans norm förekommer, som gör att hen känner sig spänd 

eller upplever obehag tills en ny anpassad copingstrategi har utvecklats. Hardy och Conway 

(1988, refererad i Brookes, Davidson, Daly & Halcomb, 2007) beskriver att dessa känslor av 

stress, frustration och oro beror på att sjuksköterskan upplever en rollkonflikt där yrkesroll och 

personliga värderingar krockar. Om sjuksköterskan utstrålar obehag i mötet med patienten så kan 

denne avstå från att prata om sina problem och besvär av rädsla för att orsaka sjuksköterskan oro. 

Sjuksköterskan kan uppfatta det som att patienten försöker skydda sig själv från en obekväm 

situation, när dem egentligen skyddar någon annan (Stephenson, 2004).  

 

Enligt sjuksköterskor i denna litteraturstudie så förekommer det att kvinnan inte inser sin egen 

situation och är därför motvillig till att ta emot hjälp. Ett exempel är när en kulturell norm 

berättigar misshandel. Al-Badayneh (2012) beskriver att en jordansk kvinna ska upprätthålla 

familjens rykte, skulle hon misslyckas med detta så är fysisk och kulturell misshandel att 

förvänta (Al-Badayneh, 2012). Eftersom detta blir en norm så accepterar kvinnan IPV som en 

konsekvens av något hon anser vara hennes fel. Alla kvinnor kan dock beskylla sig själva för 

misshandeln och på så sätt berättiga den. Dessa kvinnor är medvetna om att misshandel är 

olagligt, men känner ofta otrygga, skyldiga och nedtryckta (Rodríguez, Valentine, Son & 

Muhammad, 2009). Det är viktigt för sjuksköterskan att ha vetskap om att kvinnan själv inte 

alltid vill ha eller ta emot hjälp och kunskap om att det kan bero på sin egen uppfattning, sin 

miljö eller att hon blivit nedtryckt. Sjuksköterskan kan använda sin kunskap som ett verktyg för 

att kunna nå fram till kvinnan och få henne att se sitt behov av hjälp.  

 

I artiklarna som använts i denna litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor känner sig 

obekväma med att fråga om IPV, de är rädda att förolämpa kvinnan. Frågan i sig har inte med 

kränkning att göra. Enligt Rodríguez et al., (2009) rör det sig snarare om en önskan att inte bli 

stämplad som ett IPV-offer.  

 

Chang et al. (2005) tar upp vissa tips om hur en sjuksköterskan kan fråga kvinnor om IPV. Enligt 

Chang et al. (2005) vill kvinnor bli frågade om IPV, även om de inte är utsatta för det. Kvinnor 

uttryckte att sjuksköterskan måste visa tydliga intentioner att de frågar för att hjälpa, och frågan 

bör ställas i en icke-dömande ton (Chang et al., 2005). Peterson, et al. (2004, refererad i 
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Rodríguez et al., 2009) beskriver att kvinnor ofta upplever att de inte får prata om IPV, då detta 

är en privat angelägenhet som ska hållas hemlig. Att fråga om IPV kan bli enklare om man gör 

det som en rutin på samma sätt som man frågar om tidigare sjukdomar och liknande uppgifter i 

anamnes och status (Chang et al., 2005).    

 

Sjuksköterskor upplever att kvinnor som blivit utsatta för misshandel,  vilket även bekräftas i 

denna studies resultat, ljuger ofta om sin situation. Enligt Orlando (1990, refererad i Werner & 

Nordberg, 2012) finns det ofta en bakomliggande orsak till att patienten vägrar vård. 

Sjuksköterskan skapar en förståelse genom att lyssna på patienten och kan på så sätt anpassa sitt 

bemötande utifrån patientens perspektiv. Om patienten och sjuksköterskan inte tillhör samma 

kultur så kan det bli svårt för sjuksköterskan att veta vad patienten önskar eller vill undvika i sin 

behandling (Orlando, 1990).  

 

Att ge och ta emot information är en viktig grund för att kunna ge vård av god kvalitet, om 

kommunikationen mellan sjuksköterska och patient brister på grund av språkliga hinder så 

påverkas vårdkvalitén. Detta beskrivs i Cioffi (2003) där sjuksköterskorna upplevde svårigheter 

när patienterna inte talar samma språk, vilket försvårade när sjuksköterskan skulle ge 

information eller genomföra bedömningar då en språklig kommunikation var nödvändig. 

Sjuksköterskorna upplevde att språkhindret var frustrerande och en stressfaktor för dem var att 

det inte alltid fanns tillräckliga resurser för att kunna ha en tillfredsställande dialog med 

patienten. (Cioffi, 2003). Vårdpersonal anlitar professionella tolkar i för liten utsträckning och 

förlitar sig ofta istället på enkla ord eller sin egen förmåga att använda kroppsspråk för att 

kommunicera med patienten. Vårdgivaren har dock en skyldighet att anlita tolk vid behov för att 

förvissa sig om att förståelsen mellan patienten och dem själva är ömsesidig (Entrena, 2007, s. 

310-311). På så sätt kan patienten vara delaktig och fatta beslut angående sin vård och 

vårdgivaren kan uppfylla Patientsäkerhetslagen (Patientsäkerhetslag, 2002). 

 

I litteraturstudiens resultat så beskrivs det att sjuksköterskor ibland upplever att kvinnorna blir 

överberoende. Detta beroende kan enligt Piredda et al. (2015) leda till att patienten utvecklar en 

rädsla för att upplevas som jobbig och upplevde även det som påfrestande att vara beroende av 

sjuksköterskan. Rädslan att vara en börda för sjuksköterskan resulterar i att de inte vågar uttrycka 
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sina behov och inte vågade ifrågasätta sjuksköterskan (Piredda et al., 2015). Detta kan försvåra 

sjuksköterskans arbete och göra det svårt för denne att bedriva en god vård och ge patienten en 

god upplevelse. Att patienten blir beroende kan enligt Evans (2007) bero på att patienten går 

igenom en överföring som kan vara givande för vårdandet och relationen mellan sjuksköterska 

och patient. Överföring kan först upplevas som en form av hängivenhet, men denna hängivenhet 

bör inte misstolkas som ett beroende. När en överföring utvecklas mellan en sjuksköterska och 

en patient så bildas en emotionell koppling från patientens sida (Freud, 1912/1958, refererad i 

Evans, 2007). Den emotionella kopplingen gör att sjuksköterskan har större möjlighet att nå fram 

till patienten och att patienten tar till sig det som sjuksköterskan försöker förmedla. Detta visar 

att som sjuksköterska ta sig tid att prata, att lyssna och finnas där för patienten kan vara en 

kraftfull intervention.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie beskriver att sjuksköterskan är en stor del i patientens 

stödsystem och det krävs empati och medkänsla för att möta patientens behov av stöd. Men för 

att kunna stödja en patient så behöver sjuksköterskan själv både socialt och psykiskt stöd som 

framkommit i resultatet. En omvårdnadsteori som innefattar stöd för sjuksköterskan är känsla av 

sammanhang (KASAM). KASAM utgår ifrån tre komponenter; hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 44-46).  

 

Begriplighet handlar om att sjuksköterskan ska förstå och uppfatta stimuli. Resultatet i denna 

litteraturstudie beskriver att en av svårigheterna för sjuksköterskor är att kvinnor inte inser sin 

situation. Prosman, Wong & Lagro-Janssen (2014) beskriver att kvinnor inte kopplar sina 

psykosomatiska eller fysiska problem till misshandeln, och på så sätt inte berättar om 

misshandeln. För att sjuksköterskan ska förstå och uppfatta stimuli måste hon ha något att luta 

sig mot när hen bygger upp sin bild av situationen. Sjuksköterskan måste samla information från 

patienten, trots att informationen kanske är felaktig, för att sedan lägga ihop detta med den 

kliniska bilden. Sjuksköterskan måste även förstå varför kvinnan reagerar som hon gör, om det 

inte finns förståelse så kan det inte uppnås begriplighet.  

 

Hanterbarhet tar upp huruvida sjuksköterskan har resurser att klara av eventuella hinder 

(Antonovsky, 2005, s. 44-46). Det är viktigt att sjuksköterskan har resurser för att kunna hantera 
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hinder samt uppmärksamma problem och börja hjälpa kvinnan att ta emot och finna stöd. I 

Prosman et al. (2014) beskrev kvinnor att familj och vänner kunde hjälpa dem att inse hur illa 

deras situation var. Detta är något sjuksköterskan skulle kunna ta hjälp utav. Sjuksköterskor har 

resurser i kollegor, screeninginstrument och även av andra instanser såsom psykologer och 

kuratorer, frågan är bara i vilken utsträckning de används. 

 

Meningsfullhet innebär huruvida sjuksköterskan kan finna mening och motivation i situationen 

(Antonovsky, 2005, s. 44-46). Även här har sjuksköterskan en viktig roll, då man genom stöd 

kan stärka kvinnan och hjälpa henne att hitta sin inre kraft och motivation att lämna förhållandet. 

Om sjuksköterskan lyckas få en kvinna att inse sin situation så kan detta medföra att man känner 

en större mening med vad man gör. Som sjuksköterska kan man vara stressad och kan uppleva 

sitt yrke som påfrestande, men att finna mening med sitt yrke kan ge ytterligare motivation till att 

fortsätta. 

 

Eftersom sjuksköterskor enligt resultatet upplevde en otrygghet när det inte fanns riktlinjer eller 

policys att luta sig mot, så kan denna teori vara en bra grundsten att använda sig av när man 

vårdar en kvinna som blivit utsatt för IPV. Enligt Heimer och Posse (2003) har hälso‐ och 

sjukvården som ansvar att upptäcka, behandla, dokumentera, hänvisa och förebygga våldet och 

dess konsekvenser. KASAM kan utgöra en grund för att hjälpa sjuksköterskan att behandla, 

vägleda och förebygga att våldet upprepas (Heimer & Posse, 2003). 

 

Det framkommer i resultatet i denna litteraturstudie att även sjuksköterskan har ett behov av stöd 

för att i sin tur kunna erbjuda patienten ett adekvat stöd. Att arbeta med reflektionsmöten är en 

variant av stöd som sjukvården kan tillämpa i större utsträckning. Ett reflektionsmöte bör utgå 

från en pedagogisk modell som baseras på ett feedbacksystem. Det går ofta till på så sätt att de 

som arbetat, sätter sig ner i slutet av arbetspasset och går igenom och pratar om vad som har 

skett under dagen, vad som har gått bra eller dåligt och vad man kan förbättra (Idvall & 

Andersson, s. 347-348). Att det finns stöd hos kollegor är viktigt för att som sjuksköterska känna 

sig trygg i sitt arbete, men vid vård av kvinnor som blivit utsatta för IPV så krävs det även att 

sjuksköterskan kan ta hjälp av andra instanser. 
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Rätt kompetens är ett begrepp som används ofta inom sjukvården, begreppet är dock väldigt vagt 

och beskriver inte vilken slags kompetens som innefattas. Som nämnts tidigare så har hälso‐ och 

sjukvården ett ansvar och syftet med omhändertagandet är att ge medicinsk hjälp och 

psykosocialt stöd samt att visa på möjliga utvägar för kvinnan (Heimer & Posse, 2003).  

Som sjuksköterska utvecklas man ständigt i sitt arbete allt eftersom man utsätts för nya 

situationer, men i mötet med kvinnor som blivit utsatta för IPV så upplevde många 

sjuksköterskor att det översteg deras kompetens. Erfarenhet är av stor vikt i mötet med dessa 

patienter och egentligen alla patienter, dock är det svårt att fastställa vad i erfarenheten som är 

den egentliga kompetensen. Även Alzghoul (2014) poängterar vikten av erfarenhet inom vård av 

traumapatienter. Erfarenheten kan bidra med en trygghet, en tro på sin egen förmåga och en 

intuition som man upplever sig kunna lita på. Problemet att ställa frågan om misshandel bör 

försvinna allt eftersom sjuksköterskan får mer erfarenhet. För att kunna utvecklas som 

sjuksköterska så kan, som nämnts tidigare, reflektionsmöten efter avslutat arbetspass vara ett bra 

verktyg. En chans att sitta ner med sina, eventuellt mer erfarna kollegor och få åsikter och 

eventuell bekräftelse i sitt agerande i situationen.  

 

 

 

Metoddiskussion 

För att bedöma studiens kvalitét så använde studieförfattarna sig av fyra begrepp som beskrivs av 

Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303). De begrepp som använts är tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftbarhet och överförbarhet.  

 

Tillförlitlighet uppnås genom noggrann och detaljerad beskrivning och motivering av 

författarnas förfarande igenom studiens olika delar (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). I 

denna litteraturstudie är samtliga delar tydligt beskrivna för att den ska vara möjlig att 

reproducera. Studieförfattarna anser att tillförlitligheten stärks ytterligare via en väl motiverad 

och presenterad systematisk undersökning av de relevanta artiklarna som presenteras i både text 

och tabell. Exklusions- och inklusionskriterier är väl beskrivna och detsamma gäller för 

begränsningar. Studieförfattarna valde att inte begränsa sökningen till Fulltext då detta kunde 

sortera bort relevanta artiklar.  
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Studieförfattarna hade kunnat använda sig utav fler databaser för att samla in ytterligare artiklar, 

men då det framkom rikligt datamaterial efter sökningarna i CINAHL och PubMed samt att 

arbetet skett under begränsad tid, så sågs det inte som en nödvändighet. 

 

Pålitlighet innebär att informationen som deltagarna delgett i de olika studierna, ska representera 

resultatet i denna litteraturstudie (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Denna litteraturstudie har 

genomförts med en kvalitativ manifest innehållsanalys där studieförfattarna utgått från ett 

induktivt perspektiv. Studieförfattarna har använt sig utav kodning för att hela tiden kunna gå 

tillbaka till originalkällan. Graneheim och Lundman (2004) förespråkar att man bör undvika att 

tolka i en stor utsträckning då detta kan påverka pålitligheten, därför har studieförfattarna under 

studiens gång varit noga med att hela tiden återgå till originalkällorna för att hålla sig till vad 

dessa säger. För att undvika fel i översättningen av textenheterna så genomfördes den med båda 

studieförfattarna närvarande vid översättningstillfällena, detsamma gäller varje steg i 

kategoriseringen och analysen. En eventuell svaghet som kan förekomma vid analysprocessen är 

studieförfattarnas bristande erfarenhet av analys, dock är det en styrka enligt Holloway och 

Wheeler (2010, s. 307-308) att kunna ta hjälp av olika seminarium samt en handledare att vända 

sig till under samtliga steg.  

 

Bekräftelsebarhet innebär att man som författare till studien kan vara kritisk till sin egen roll i 

arbetet. Det innefattar att studieförfattaren kan visa för läsaren att studieresultatet baseras på 

forskning och inte studieförfattarens egna förutfattade meningar. Detta gör studieförfattaren 

genom att referera till orginalkällan, beskriva sitt tillvägagångssätt och motivera sina val. 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). En styrka som studieförfattarna hade i denna 

litteraturstudie var att det valda ämnet var okänt för båda, vilket gjorde det lättare att närma sig 

frågan förutsättningslöst. Denna okunskap inom det valda ämnet kan dock även ses som en 

svaghet då studieförfattarna hade en bristande kunskap om vad sjukvården hade för resurser och 

policys för att möta dessa patienter. Studieförfattarna hade en genomgående dialog för att inte få 

med egna värderingar i resultatet eller analysen av materialet. För att undanhålla egna 

värderingar så utgick studieförfattarna från textenheter och citat för att hela tiden hålla sig nära 

originalkällan när resultatet formades.  
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Överförbarheten i en studie innebär att resultatet i studien, oavsett deltagare och kontext ska bli 

detsamma (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Studien bygger på artiklar med utgångspunkt i 

olika länder vilket kan stärka överförbarheten. Artiklarnas ursprung ger även en syn från olika 

kulturella aspekter, vilket studieförfattarna anser kan vara en styrka.   
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Slutsatser 

Litteraturstudien visar på att sjuksköterskor är i behov av stöd när de möter kvinnor som blivit 

utsatta för IPV, då detta kunde vara en emotionell påfrestning för sjuksköterskan. Ovana 

sjuksköterskor kan behöva stöd av mer erfarna kollegor för att kunna ventilera sina intryck till 

någon eller verifiera sina handlingar. Stödet kan även innefatta att sjuksköterskan känner att 

hälso- och sjukvården kan erbjuda dessa kvinnor adekvat hjälp. Studieförfattarna anser att 

reflektionsmöten för personalen kan vara ett bra verktyg för att bygga upp sjuksköterskors 

trygghet och tro på den egna förmågan vid omvårdnad av kvinnorna. Dessa reflektioner skulle ge 

möjlighet att få råd, bekräfta att arbetet varit adekvat samt att kunna få ställa frågor och 

reflektera i vad som kunnat göras annorlunda och varför.  

 

Utöver stöd så visar resultatet att sjuksköterskor känner sig i behov av mer utbildning. Denna 

utbildning omfattar mest hur man bemöter kvinnan, hur man ställer frågan om misshandel och 

hur man får en kvinna att inse att hennes relation är destruktiv. Resultatet visar dessutom att 

sjuksköterskor behöver ha en bra kompetens i hur man bygger en relation till sina patienter.  

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att kultur och språk kan spela in. Sjuksköterskan 

behöver ha en baskunskap i hur olika religioner kan se på misshandel. Sjuksköterskan behöver 

även ha en blick för kännetecken på misshandel som en patient kan uppvisa och vara 

uppmärksam på varningstecken.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor ibland upplever att dessa kvinnor övergår deras professionella 

kunnande samt kräver mycket av deras tid, vilket leder till en stor belastning på personalen. Att 

uppmärksamma de brister och behov som finns hos sjuksköterskor för att hjälpa dessa kvinnor är 

första steget för att förbättra möjligheten att utbilda personal och bistå med de resurser och 

vetenskapligt grundade interventioner som behövs. Dessa resurser kan till exempel vara 

screeningsverktyg, protokoll och generella riktlinjer. 

 

En slutsats som kan dras från denna litteraturstudie är att det behövs mer forskning kring hur 

man bemöter, vårdar och främjar dessa kvinnor samt mer forskning på lämpliga interventioner 

som kan hjälpa sjuksköterskan att upptäcka IPV.  
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