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Bakgrund: Våld i nära relationer (VNR) är ett växande folkhälsoproblem och ur ett 
globalt perspektiv utsätts 35 % av alla kvinnor utav någon form av VNR under sin livstid. I 
Sverige år 2018 var 67 % av våldsbrotten mot kvinnor med dödligutgång, orsakade av 
mannen i relationen alternativt ex-mannen. Detta motsvarade 22 dödsfall. När kvinnor 
söker vård upplever de att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskap, vilket leder till 
att vården blir bristande. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 
möta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt enligt 
Fribergs metod genomfördes. Datainsamlingen bestod av 10 vetenskapliga artiklar som 
belyser sjuksköterskor erfarenheter av att vårda kvinnor som utsätts för VNR. Artiklarna 
kvalitetsgranskades och analyserades, vilket resulterade i teman och underteman. Resultat: 
Litteraturöversikten resulterade i fem teman och 16 underteman. Teman var: Det är inte 
bara att fråga, Att hantera ett positivt svar, Värdet av att skapa goda relationer, Att tvivla 
på sin profession samt Vikten av ett gott samarbete. Slutsats: Att vårda utsatta kvinnor är 
enligt sjuksköterskor komplext och det finns flera faktorer som har inverkan under 
vårmöten med utsatta kvinnor. Detta komplexa ämne hindrar sjuksköterskor att leva upp 
till sin profession, vilket leder till ett onödigt lidande för kvinnor som utsätts för VNR.
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Background: Intimate partner violence (IPV) is a growing health problem and in a global 
perspective, 35% of all women has been exposed to some kind of violence in a relationship 
in their lifetime. 67% of the violent crimes with a deadly outcome in Sweden where caused 
by a male partner or an ex. male partner. This corresponds to 22 deaths. When women seek 
care, they witness nurses not having enough knowledge about the subject, which leads to 
deficiency in the healthcare. Purpose: The purpose was to illuminate nurses experiences of 
meeting women, who has been subjects to violence in close relationships. Method: A 
literary overview according to the Friberg method was performed. The data collection 
consisted of 10 scientific articles that illuminated nurses experiences with patients who 
have been exposed to IPV. The articles where then thoroughly reviewed and analysed and 
further encapsulated in to topics and subtopics. Result: The literary overview resulted in 
five topics and 16 subtopics. The following part shows the titles of the topics: It is not just 
to ask, To handle a positive response, The value of establishing good relationships, To 
doubt your profession and The value of good cooperations. Conclusion: To take care of 
exposed women is, according to nurses, very complex. There are several circumstances 
affecting the encounters with these women. This complex subject prevents nurses to 
perform at their best in their profession, which in turn leads to unnecessary suffering for 
women who has been subjects to IPV.  
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INLEDNING 

25 procent av Sveriges kvinnliga befolkning har någon gång under sin livstid blivit utsatta 
för våld i nära relationer (VNR). Problematiken är växande och utgör idag ett allvarligt 
samhällsproblem. VNR är också en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter 
och medför såväl fysiskt som psykiskt lidande. Sjuksköterskor möter dessa patienter i olika 
typer av sammanhang. Ett flertal lagar, författningar och riktlinjer finns för att hjälpa 
sjuksköterskan i sitt arbete. Trots detta kan det vara svårt att identifiera VNR, samt bemöta 
och vårda de drabbade kvinnorna.  

BAKGRUND 

Våld i nära relationer  

Definition   

Förenta nationerna (FN)´s definition av våld mot kvinnor är ”Varje könsrelaterad 
våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 
samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i 
det offentliga eller privata livet” (United Nations 1994, svensk översättning). WHO´s 
beskrivning av VNR är att en partner alternativt ex-partner utsätter sin respektive för våld, 
antingen fysiskt, sexuellt eller psykologiskt. Även sexuellt tvång, psykiskt missbruk samt 
kontrollerande beteenden inkluderas i begreppet (World Health Organization [WHO], 
2017). Socialstyrelsen (2019a) beskriver begreppet VNR som en handling som kan vara 
allt ifrån knappt märkbara till grova brott. Våldet kan vara fysiskt, sexuellt samt psykiskt 
och kan utföras enskilt, men oftast i kombination. Det förekommande våldet kan delas in i 
olika typer; fysiskt, sexuellt, socialt, materiellt eller ekonomiskt. Fysiskt våld innefattar 
bland annat slag, sparkar eller knuffar. Sexuellt våld innebär antingen våldtäkt, men även 
andra sexuella gärningar där den drabbade säger nej eller inte vågar säga nej. Det psykiska 
våldet kan vara både förlöjliganden, men även sekundära hot, exempel på detta kan vara att 
den drabbades husdjur blir skadat. Husdjuret skadas i anledning av att kvinnan ska bli 
sårad. Social utsatthet betyder att den drabbade utsätts för utanförskap, vilket kan innebära 
att denne inte får träffa familj eller vänner. Materiell eller ekonomisk utsatthet betyder att 
den drabbade antingen inte får tillgång till sina ekonomiska kapital eller att den drabbades 
saker förstörs med avsikt. VNR kan också innefatta att personer som är i behov av omsorg 
vanvårdas och inte får tillgång till sina mediciner eller inte får tillräckligt med näring 
(Socialstyrelsen, 2019b). 

Ur ett globalt och nationellt perspektiv  

VNR och framför allt våld mot kvinnor är ett växande folkhälsoproblem, men således även 
en kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter. Ur ett globalt perspektiv visar statistiken 
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att 35 % av alla kvinnor någon gång under sin livstid har blivit utsatt för fysisk eller 
sexuellt våld. Av dessa har 30 % av brotten begåtts av den intima partnern (WHO, 2017). 
Brottsförebyggande rådet (2019b) beskriver att i Sverige anmäldes under 2018 ca 16 000 
misshandelsbrott, inkluderat både män och kvinnor. Den stora skillnaden mellan könen är 
dock, att det för män är någon utomstående som begår gärningen. I kvinnors fall är det 
däremot mer vanligt att bli utsatt av sin partner. År 2012 gjordes en kartläggning kring våld 
mot kvinnor och män i nära relationer. Resultatet visade att ungefär 7 % av den kvinnliga 
befolkningen utsattes för VNR detta år och att 25 % av kvinnor i undersökningen någon 
gång under sin livstid hade blivit utsatta. De vanligaste brottstyperna visade sig vara 
systematiska kränkningar, samt försök till att begränsa friheten. Det framgår även att när 
fysiskt våld var primärt, förekom även psykiskt våld vid 85 % av fallen. Det var dock inte 
lika förekommande att drabbas av fysiskt våld när det psykiska våldet var det primära. I 28 
% av fallen förekom denna typ av våldssammansättning (Brottsförebyggande rådet, 
2019b). Brottsförebyggande rådet (2019a) redogör för förekomsten av dödligt våld mot 
kvinnor. Statistik från 2018 gällande dödsfall där kvinnor var offer, begicks 67 % av 
brotten utav en nuvarande alternativt ex-partner, detta motsvarade 22 dödsfall. 

Riskfaktorer och konsekvenser för våld i nära relationer 

Ur ett globalt perspektiv finns det flera faktorer som kan öka risken att bli utsatt för VNR. 
Låg utbildning kan vara en bakomliggande faktor. Det finns också en koppling mellan 
uppväxt och VNR. Har den drabbade under sin barndom blivit utsatt, alternativt sett sin 
mamma blivit slagen ökar risken att även denne i vuxen ålder bli offer för VNR. 
Barndomen kan ha präglats av en uppfattning där kvinnor ser sig underlägsna gentemot 
män och att våld är accepterat i dessa fall (WHO, 2017). Även i Sverige har det 
identifierats ett antal faktorer som kan öka risken för VNR. De faktorer som är 
förekommande är; Ålder, då det är vanligast att bli drabbad i åldrarna 16-34 år. Utbildning, 
då de drabbade oftast har högst en gymnasial utbildning. Ekonomi, då kvinnor med lägre 
socioekonomisk status löper högre risk för VNR. Andra faktorer kan också vara 
familjerelationer och boendeform (Brottsförebyggande rådet, 2019b). Våld mot kvinnor 
påverkar den fysiska, sexuella och reproduktiva hälsan på ett negativt sätt. Det finns också 
en ökad risk för att drabbas av sjukdomar, såsom HIV. Även dödligheten har en koppling 
till VNR, där rapporter visar att 38 % av mord på kvinnor har utförts av den intima 
partnern (WHO, 2017).  Ett försämrat självförtroende och saknad av kvinnlig identitet är 
också en negativ konsekvens av VNR. Kvinnor som blivit drabbade beskriver att de skäms 
över sina kroppar och över förhållanden, såväl till vänner som till partner. De upplever 
också ett misslyckande i sitt äktenskap. Förlusten av självförtroende skapar i sin tur ett 
beteende av isolering och skam. Kvinnor som blivit drabbade av våld objektifierar sig och 
ser sig själva som en möbel eller ett redskap (Flinck et al., 2005).  

Kvinnors erfarenheter av våld i nära relationer 

Personlighetsförändringar och dåligt självförtroende är vanligt hos kvinnor som utsätts för 
VNR. Likväl som de drabbade kan bli isolerade, kan de även bli utåtagerande eller 
självdestruktiva (Socialstyrelsen 2016). I en studie av Pico-Alfonso et al. (2004) 
undersöktes bland annat förekomsten av depression hos kvinnor som varit fysiskt och 
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psykiskt misshandlade. Studien belyser att kvinnor som blivit drabbade av denna typ av 
våld hade svårare depressioner. Ångest och förekomst att posttraumatisk stress var också 
vanligare än hos kvinnor som inte blivit utsatta. Socialstyrelsen (2016) beskriver, att för 
samhället kan det vara lätt att säga till den drabbade att hon ska bryta det destruktiva 
förhållandet, men det är varken lätt eller självklart. För en kvinna som utsätts för våld finns 
det flera faktorer som ligger till grund för att hon stannar. Känslomässiga band till den 
skyldige och praktiska band. Det kan också vara så, att våldet förekommer i perioder, 
vilket gör att förhållandet stundvis upplevs som något bra. Känslor som rädsla, kärlek, hat, 
medlidande och förhoppning är förekommande hos utsatta kvinnor och faktorer som gör att 
det destruktiva förhållandet inte bryts upp (Socialstyrelsen 2016). I en studie av Häggblom 
och Möller (2007) framkommer det, att kvinnor som lever med VNR känner oro över sin 
situation. Vissa kvinnor beskrev att det våld som de blivit utsatta för inte var ”riktigt” våld 
mot kvinnor. De la skulden på sig själva för att de hamnat i den våldsamma situationen och 
det fanns hopp om att det inte skulle upprepas igen. Kvinnorna beskrev att de kände 
förvirring i sin situation. Å ena sidan kunde de förstå att de levde i ett destruktivt 
förhållande, medan de å andra sidan kände sig skyldiga till uppkomsten av våldet. Detta 
gjorde det svårt för kvinnorna att bryta sina förhållanden. Kvinnor som hade levt i 
relationer där våld förekom, kände sorg över att ha förlorat flera år av sitt liv och sorg över 
att leva i ett helvete. 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans profession   

Sjuksköterskans profession är grundlagd utifrån fyra ansvarsområden, att främja och 
återställa hälsa, förebygga sjukdom, och lindra lidande. Sjuksköterskan ska visa 
medkänsla, trovärdighet samt vara lyhörd i sitt yrke på ett professionellt och ansvarsfullt 
sätt. Mänskliga rättigheter, såsom rätten till liv och egna val ska sjuksköterskan ta hänsyn 
till. Även visa öppenhet, värdighet och integritet samt bemöta människor på ett respektfullt 
sätt. Sjuksköterskan ska också arbeta för gott samarbete och respektera sina kollegor. En 
bra yrkesrelation bygger på att sträva efter gemensamma handlingar och mål, men också på 
att stödja och vägleda varandra, för att upprätthålla god vård. I professionen ingår inte 
enbart samarbete med kollegor, utan sjuksköterskan har också ett ansvar att samarbeta med 
samhället. Detta för att tillsammans främja befolkningens hälsa, men i synnerhet hjälpa och 
stödja sårbara befolkningsgrupper och deras behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
Sjuksköterskans ansvarsområde och huvudsakliga spetskompetens är omvårdnad, vilket 
innefattar god vård utifrån vetenskapliga grunder samt att vårda utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt.  Sjuksköterskans profession och arbete ska kännetecknas av ett etiskt 
förhållningssätt och en helhetssyn på patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Att 
vårda utifrån livsvärlden som utgångspunkt innebär att som sjuksköterska hjälpa och stödja 
patienten i den rådande livssituationen där sjukdom och lidande infinner sig. Sjukdom och 
lidande påverkar patientens situation och kan medföra känslor av utsatthet och sårbarhet. 
Därmed ställs sjuksköterskan inför ett ansvar som kräver ett vårdande förhållningssätt. Det 
innebär att ta hänsyn till både patientens sårbarhet, se patienten i sitt sammanhang samt 
bekräfta den enskildas självbestämmande (Ekebergh, 2015b).  
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Sjuksköterskan ansvar och skyldigheter 

Sjuksköterskans arbetsuppgifter ska utgå och utföras enligt befintliga lagar, författningar 
samt styrdokument som finns för hälso- och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017b).  Enligt brottsbalken står det att fysiskt, psykiskt och sexuellt våld är olagligt. Om 
en man begår något av dessa brott mot en kvinna som han är eller har varit gift med 
alternativt levt med under äktenskapsliknande förhållanden, ska denne dömas för grov 
kvinnofridskränkning. Personen kan även dömas för misshandel och i Sverige kan denna 
typ av brott leda till fängelsestraff eller böter (SFS 1962:700). Personal som utför insatser 
enligt socialtjänstlagen bör ha kunskap om våld och andra övergrepp för att identifiera om 
en kvinna är våldsutsatt eller inte (SFS 2001:453). Enligt 3§, kap. 4, i SOSFS 2014:4 krävs 
det att sjuksköterskor eller annan vårdpersonal har kunskaper om VNR, för att kunna 
hjälpa den utsatta. Även enligt SFS 1993:100 ställs det krav på att kunskap och förståelse 
kring VNR har uppnåtts för att få ta en sjuksköterskeexamen. Socialstyrelsen, (2019a) 
beskriver att det tagits fram specifika föreskrifter, vägledningar, utbildningsmaterial samt 
allmänna råd de senaste åren. Trots det förekommer fortfarande bristande kunskap inom 
sjukvården, när det kommer till att ställa frågor och identifiera VNR. En anledning till 
detta, kan vara att kunskaperna inte är tillräckliga, samt att det är ett känsligt och svårt 
ämne att prata om. Det finns också okunskap i hur vården ska bemöta en kvinna där VNR 
identifierats. Det har visat sig finnas ett samband mellan bristande bemötande inom vården 
och antal avlidna relaterat till våldsbrott. Kvinnor som sökt vård har inte fått tillräcklig 
stöttning i sin situation, vilket resulterat i dödsfall (Socialstyrelsen, 2019a). Kvinnor som 
levt eller lever i en relation där hon blivit eller blir utsatt för våld kommer förr eller senare i 
kontakt med hälso- sjukvården. Dessa kvinnor är då ofta väldigt traumatiserade, vilket 
uttrycker sig som en psykisk, fysisk och social sårbarhet. För att tillämpa en så god vård 
som möjligt måste sjuksköterskan fråga om våldsutsatthet som en del i patientens anamnes 
(Landstinget Blekinge, 2015). 

Våldsutsatta kvinnors uppfattning om sjuksköterskan  

Häggblom och Möller (2007) belyser att kvinnor som utsätts för våld oftast och i första 
hand försöker finna lösningar själva. Trots detta är kvinnorna införstådda i att de är i ett 
stort behov av hjälp och stöttning av andra såsom polisen, vänner och sjukvården. Ett av de 
största behoven de uttrycker, är att bli förstådda. Detta för att få styrka och finna ett ljus i 
vardagen och för att i framtiden finna en lösning på sin svåra situation. Under vårdande 
möten har kvinnorna olika uppfattningar som grundar sig i vilken personal de möter. Vissa 
sjuksköterskor är väldigt förstående och stöttande samt vill hjälpa till för att hitta så bra 
lösningar som möjligt, medan andra ignorerar kvinnornas historia helt (Häggblom & 
Möller, 2007). Vissa kvinnor som varit i kontakt med vården beskriver att de fått hjälp men 
inte rätt hjälp. Till exempel har de fått smärtstillande, men ingen frågar kring den 
bakomliggande orsaken till smärta (Leppäkoski et al., 2011).  

Pratt- Eriksson et al. (2014) skriver att frågor kring VNR bör utvecklas och att det finns 
bristfällig kunskap hos sjuksköterskor. Det gäller framförallt förståelsen om hur kvinnor 
upplever det våldsrelaterade brottet. När sjuksköterskor undviker att prata uttrycker 
kvinnorna att de upplever en känsla av skam. De kvinnor som däremot får stöttning 



5 

 

upplever inte detta i lika stor utsträckning. Forskarna belyser även vikten av tidig 
identifiering och insatt behandling, då det visar sig lindra lidande, minska risken för 
posttraumatisk stress samt skapar bättre förutsättningar för kvinnor att återgå till ett 
normalt liv (Pratt- Eriksson et al., 2014). Kvinnor upplever också att det saknas strategier 
för hur de i framtiden ska komma ur sitt förhållande, som till exempel hjälp med 
polisanmälan och vägledning till terapi. Den bristande förståelsen och stöttningen inom 
vården kan leda till att kvinnor inte söker vård, då de är rädda för att delvis inte få den 
hjälp de behöver och dels för att partnern ska hämnas med ytterligare våld (Leppäkoski et 
al., 2011). Det finns dessutom andra faktorer som ligger till grund för att kvinnor inte söker 
vård.  Familjeförhållanden och det vardagliga livet är två faktorer. Kvinnorna uttrycker att 
det är svårt att ta sig tid till att söka vård, när det finns viktigare saker såsom att ta hand om 
barnen och att arbeta. Kvinnor med VNR beskriver också att de undviker att söka vård på 
grund av att de skäms och att de inte har tillräckligt med mod för att ta det första klivet att 
be om hjälp (Larsen et al., 2014).  

Omvårdnadsteorier och begrepp  

Människa 

Människan kan ses ur ett mångfaldigt perspektiv och inkluderar både kropp, själ och ande 
(Arman, 2015a). Att vara människa är komplext och en helhetssyn på människan är central 
för en god vård.  Det är via kroppen som vi får tillgång till vår omvärld. Alla människor 
ska ses som unika och behandlas utifrån ett individuellt förhållningssätt (Högskolan i 
Skövde, 2011). Joyce Travelbees teori belyser omvårdnadens mellanmänskliga dimension 
och fokuserar på vad som sker i mötet mellan patient och sjuksköterska. Hennes teori 
grundar sig i att alla människor är unika och förekommer i ett enda exemplar. Hon 
uttrycker vikten av sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patientens uppfattning av 
sjukdom och lidande som en värdefull och central del. Enligt Travelbee är kommunikation 
sjuksköterskans viktigaste verktyg. Genom kommunikation skapas ett gemensamt utbyte 
där tankar och känslor förmedlas. För att uppnå målet med god omvårdnad samt att hjälpa 
patienter att behärska sjukdom och lindra lidande krävs kommunikativa färdigheter. 
Intentionen med kommunikation är enligt Travelbee att utforska och lära känna patienten 
och ta hänsyn till dess behov.  Hon framställer dock kommunikation som en invecklad 
process som antingen kan förstärka eller lindra en sjuk individs ensamhet (Kirkevold, 
2000). Kvinnor som sökt vård på grund av VNR påpekar betydelsen av god 
kommunikation. Särskilt vid det första mötet, då tillit till sjuksköterskan är avgörande för 
att våga berätta. För att skapa en förtroendefull vård ska samtal med dessa kvinnor utföras i 
en lugn miljö. Sjuksköterskan ska även vara medveten om att det kan krävas flera samtal 
eftersom den utsatta kvinnan kanske inte klarar av att berätta allt på en gång 
(Socialstyrelsen, 2014). Genom kommunikativa färdigheter kan sjuksköterskan identifiera 
och tillgodose patientens omvårdnadsbehov samt hjälpa patienter att hantera sin sjukdom 
och lindra lidande. Detta kan vidare resultera i att den enskilde individen finner en mening 
i sin livssituation (Kirkevold, 2000).  
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Hälsa och välbefinnande  

Kvinnornas hälsa påverkas ur flera perspektiv när de utsätts för VNR. De drabbas inte bara 
utav de direkta skador som uppkommer vid våldstillfället, såsom blåmärken eller benbrott. 
Kvinnorna kan även påvisa sekundära symtom som till exempel depression, 
posttraumatiskt stressyndrom, självskadebeteende samt alkoholmissbruk (Nationellt 
centrum för kvinnofrid, 2014).  Hälsa är ett begrepp som är centralt i vårdandet. Hälsan 
försämras oftast vid sjukdom, men behöver automatiskt inte bli bättre vid tillfrisknande. 
Stress och nedstämdhet är något som också kan framhäva ohälsa trots frånvaro av 
sjukdom. Hälsa är ett komplext begrepp och för att sjuksköterskan ska förstå detta behövs 
fenoment hälsa betraktas ur ett livsvärldsperspektiv (Ekebergh, 2015a). Att vara medveten 
om detta som sjuksköterska kan vara en förutsättning för god vård. En patient som blivit fri 
från sin diagnos, sjukdom eller symtom behöver inte automatiskt uppleva ett gott 
välbefinnande. Därför är sjuksköterskans mål mer än att lindra symtom och att bota. Det 
innebär också att visa stöd, förebygga sjukdom och lindra lidande (Högskolan i Skövde, 
2011). Ranheim och Dahlberg (2015) beskriver att sjuksköterskan ska vårda på ett sådant 
sätt att patienten inte ses som en sjukdom eller en diagnos. Sjuksköterskan ska 
uppmärksamma och visa respekt för patientens existentiella erfarenheter och frågor. Även 
patientens livsvärld ska beaktas. Detta för att förstå varje enskild individs levda 
sammanhang.  

Lidande  

Lidandet är enligt Eriksson (2015) något som varje människa måste genomgå och stå ut 
med. Lidande som begrepp kan beskrivas som något smärtsamt, plågsamt eller som en 
prövning i livet, vilket oftast förknippas med något som är jobbigt, svårt eller allvarligt. 
Lidande som både begrepp och som upplevelse kan emellertid uttrycka sig tvetydigt. Det 
kan dels vara något svårt och destruktivt, samtidigt som lidandet och dess motgångar kan 
medföra att människan leds framåt till en meningsfull tillvaro och personlig utveckling. 
Lidande kan belysas ur tre perspektiv, livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande. 
Livslidande är det lidande som associeras till de förändringar i livet som sjukdom medför, 
som exempel, självuppfattning och värdighet. Sjukdomslidande är den form av lidande 
som är förknippat med sjukdomen, såsom symtom, smärtor eller behandling. Vårdlidande 
är det lidande som är kopplat till vården, vilket betyder att vården orsakar denna typ av 
lidande (Eriksson, 2015). Lidande inom vården kan uppstå när sjukvårdspersonal förbiser 
patientens individuella perspektiv på sjukdom och hälsa. När patienter känner sig 
ignorerade eller inte blir lyssnade på minskar deras autonomi, vilket gör dem sårbara och 
en känsla av maktlöshet skapas. Det innebär att den vård som egentligen avser att hjälpa 
patienten istället orsakar lidande. Att inte respektera patientens oro samt att inte ta 
patientens upplevelser på allvar, kan leda till att patienten lider i tystnad (Berglund et al., 
2012). Det tysta lidandet anses vara den svåraste formen av lidande. Att lida i tystnad, 
innebär att människan kanske inte har möjligheter att uttrycka sina upplevelser, vilket då 
leder till att patienter bär på ett känslokaos inombords. Upplever patienten dessutom 
känslor som skam eller skuld förstärks känslan av lidande (Eriksson, 2015). Att som 
sjuksköterska besitta förmågan att möta lidande människor är den mest grundläggande 
kompetensen för att kunna ge god omvårdnad. Att bemöta patientens lidande kan upplevas 
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som övermäktigt och kan skapa en känsla av att vilja skydda sig själv. Detta leder till att 
sjuksköterskor distanserar sig gentemot dessa patienter. Genom att öka sjuksköterskans 
medvetenhet, kunskap och kompetens växer förmågan att möta den enskilde individen och 
minska dennes lidande (Arman, 2015b).  

PROBLEMFORMULERING 

VNR är idag ett växande samhällsproblem och trots att allmänsjuksköterskan möter dessa 
kvinnor i sitt arbete förekommer ändå svårigheter. Problematik kring att identifiera, vårda 
och bemöta upplevs som ett dilemma, både ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. De 
kvinnor som söker vård är ofta sårbara och därför är det första mötet med sjuksköterskan 
viktigt för att skapa tillit och förtroende. Tidigare studier belyser att det förekommer 
bristande kunskap hos sjuksköterskan kring ämnet. På grund av detta utsätts inte bara 
kvinnor för livslidande, utan även vårdlidande kan komma att bli ett faktum. För att kunna 
ge en så god vård som möjligt måste därför sjuksköterskan få en ökad förståelse och 
kännedom kring ämnet. Genom att ta del av andras erfarenheter kan en tydligare bild kring 
hur vi som sjuksköterskor inom vården kan bemöta dessa kvinnor. Detta skapar även 
möjligheter och förutsättningar till att bedriva en god vård och därigenom minska lidande 
hos den drabbade.   

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som utsätts för våld 
i nära relationer. 
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METOD 

Studiemetoden var en litteraturöversikt. Segesten (2017) beskriver att en litteraturöversikt 
innebär en systematisk genomgång av resultat från tidigare forskning relaterat till ett syfte, 
vilket kan generera en helhetsbild av tidigare evidensbaserade forskning. Denna metod 
valdes därför, i hopp om att bidra till ny kunskap som kan användas och etableras i 
praktiken. Dahlberg (2014) beskriver att vid en litteraturöversikt behövs inte data samlas in 
på egen hand och därigenom skapas därför en möjlighet att få en bredare och mer 
övergripande uppfattning kring det valda problemet. Detta var ytterligare en anledning till 
varför denna metod valdes. I studien inkluderades endast kvalitativa artiklar. Friberg 
(2017a) beskriver att en kvalitativ metod skildrar människors uppfattning och erfarenheter, 
genom ett beskrivande perspektiv. Det skapas då en möjlighet att få en djupare insikt i 
andra människors uppfattning kring ett fenomen. Därför inkluderades endast kvalitativa 
artiklar, då syftet i denna litteraturöversikt var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter. 

Urval 

Inklusionskriterier i denna studie var att samtliga artiklar skulle vara av kvalitativ metod. 
Artiklarna skulle även belysa en sjuksköterska alternativt en sjuksköterska med 
vidareutbildnings erfarenheter av att möta kvinnor som har eller misstänkts blivit utsätta 
för VNR. Samtliga artiklar var Peer reviewed, vilket innebär att artiklarna finns 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). De valda artiklarna har varit i från 
Sverige eller ifrån länder där kvinnosynen är liknande som i Sverige. Författarna gjorde 
innan urvalet därför en efterforskning för att få kunskap om kvinnosynen i olika länder 
genom en litteraturgenomgång på Unicef, Rädda Barnen samt FN:s hemsidor. Denna 
genomgång var sedan styrande i sökningen efter artiklar. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE. Detta för att dessa 
databaser innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). Sökorden som 
användes var; Partner violence, Nurse, Sweden, Nurses experience, Domestic violence, 
Intimate partner violence, Norway, Nursing care, Qualitative, IPV, Nurses care, Barriers, 
experience, Qualitative methods. Boolesk söklogik tillämpades och operatorn AND 
användes för att kombinera sökorden. Boolesk söklogik används för att markera hur 
sökorden ska kombineras och med hjälp av operatorer. Operatorn AND används mellan två 
sökord för att optimera en korrekt sökning (Östlundh, 2017). Även trunkering (*) förekom 
vid sökningstillfällena. Trunkering innebär att databasen söker efter sökordets alla 
böjningsformer. Manuell sökning användes också. Detta innebar att författarna på egen 
hand har sökt i böcker, tidigare tidskrifter samt annat material för att finna artiklar som är 
lämpliga att använda utifrån det valda syftet (Östlundh, 2017). Sökprocessen och 
kombinationerna av sökord har presenterats i en tabell 2, se bilaga 1. 13 artiklar granskades 
med hjälp av Statens beredning för medicinska och sociala utvärderingar (SBU):s mall för 
kvalitetsgranskning för att bedöma relevansen (Statens beredning för medicinska och 
sociala utvärderingar, 2014) se bilaga 2. Artiklar som bedömdes vara av hög alternativ 
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medelhög kvalitet inkluderades i resultatet. Detta resulterade slutligen i 10 artiklar som var 
ifrån länderna, Sverige, USA, Storbritanien, Australien, Kanada samt Finland. 

Analys 

Vid analysen användes Fribergs (2017b), analysmodell för litteraturöversikt. 
Analysmodellen har olika steg, vilket följdes under analysen. Det första steget var att läsa 
igenom de valda artiklarnas innehåll noggrant och upprepande gånger för att bedöma om 
de var relevanta utifrån litteraturöversiktens syfte. Detta gjordes först på engelska och 
sedan översattes det till svenska. Vid det andra steget skapades en tabell som innehöll, 
syfte, metod, resultat samt forskningsetiska överväganden, se tabell 3, bilaga 3. Detta 
gjordes för att få en sammanfattande överblick på de valda artiklarnas innehåll. Vid steg tre 
identifierades likheter och skillnader i artiklarna med största fokus på resultatet. Först 
analyserades resultatet individuellt, fynden presenterades för varandra och gemensamma 
fynd valdes ut för vidare analysering. Därefter analyserades dessa delar ytterligare, denna 
gång gemensamt och färgmarkeringar användes för tydligt urskilja vad som var relevant 
utifrån syftet. Färgmarkeringarna skapade teman. Dessa teman granskades noga upprepade 
gånger för att urskilja olika underteman, även vid denna process används färgmarkeringar. 
Analysprocessen var en lång process, vilket slutligen resulterade i fem teman och tretton 
underteman. Denna analysprocess beskrivs som att bryta ner en befintlig helhet (respektive 
studie) till olika delar och genom dessa delar skapa en ny helhet (det slutliga resultatet) 
(Friberg, 2017b).  

Etiska överväganden 
När humanforskning bedrivs är det viktigt att respektera de studerades integritet och 
identitet. Därför har Helsingforsdeklarationen tagit fram etiska riktlinjer. 
Helsingforsdeklarationen utgår ifrån fyra centrala principer: Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa principer är skapta för 
att skydda deltagarna mot omoraliska handlingar och således ska ett vetenskapligt arbete 
etikprövas och godkännas av en etisk kommitté (World Medical Association [WMA], 
2008) Trots att dessa befintliga riktlinjer förekommer behöver inte en kandidatuppsats 
genomgå någon etisk prövning. Därför kommer inte detta arbete att ställas inför en sådan 
granskning (Kjellström 2017). Trots att etiska krav inte förekommer skulle ändå de valda 
artiklarna vara Peer Rewiewed. Det skulle också framkomma om de var etiskt godkända av 
en kommitté. Ytterligare faktorer som stärkte artiklarnas etiska värde var om det var 
beskrivet ifall deltagarna blev informerade om studiens syfte, frivilligheten att lämna 
studien samt om samtycke hade lämnats. Författarna var medvetna om att de hade en 
förförståelse kring ämnet. Friberg och Öhlen (2017) beskriver att förförståelse är kunskap, 
antagande och föreställningar om ett fenomen som används för att förstå vår omvärld. 
Förförståelse kan leda till ny förståelse, men påverkas kontinuerligt av tidigare kunskap 
och fördomar. Dessa två komponenter är avgörande för hur ny förståelse skapas (Friberg & 
Öhlen, 2017). Författarna har reflekterat över sin förförståelse och hanterat den genom att 
först analyserat resultatet individuellt för att skapa sig var sin tolkning, sedan fördes en 
öppen dialog och diskussion kring innehållet under analysen.  
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RESULTAT 

Analysen resulterades i fem huvudteman och sexton underteman som presenteras i tabellen 
nedan, vilket beskrivs i tabell 1.  
 
Tabell 1. Översikt över resultatets tema och tillhörande undertema. 
Tema Undertema 
Det är inte bara att fråga  Att hantera ett känsligt ämne  

Att få en känsla av att något inte stämmer  
Det kan vara komplicerat att ställa frågan  
Råder rätt förutsättningar kan jag ställa frågan  
Att använda frågeformulär som hjälpmedel  

Att hantera ett positivt svar  Rädslan att få svaret: Ja  
Vikten av att ha kunskap  
Att följa rutiner och riktlinjer  
Betydelsen av att vara erfaren  

Värdet av att skapa goda relationer  Nyckeln till att få kvinnor att våga öppna sig  
Tiden räcker inte alltid till  

Att tvivla på sin profession  Osäkerhet kring sitt professionella ansvar  
Att själv bli känslomässigt utsatt när någon annan är 
drabbad  
Att bära med sig arbetet hem  

Vikten av ett gott samarbete  Betydelsen av kollegialt stöd  
Att ta hjälp av samhället 

 

Det är inte bara att fråga  

Temat, Det är inte bara att fråga, berör sjuksköterskors upplevelser i relation till att ställa 
frågor om VNR. Temat innefattar känslor, hinder samt hjälpmedel som sjuksköterskor 
erfar när de ställer frågor, vilket beskrivs i följande underteman: Att hantera ett känsligt 
ämne, Att få en känsla av att något inte stämmer, Det kan vara komplicerat att ställa 
frågan, Råder rätt förutsättningar kan jag ställa frågan, Att använda frågeformulär som 
hjälpmedel 

Att hantera ett känsligt ämne 

Vissa sjuksköterskor tycker att ämnet VNR är tabu och anser att det är ett samtalsämne 
som ofta undviks. VNR beskrivs av några som förbjudet, en mörk hemlighet och något 
som inte ska diskuteras. Ämnet tycks också för vissa vara för personligt och något som inte 
ska pratas om, eftersom gränsen passeras för vad som är privat och därmed respekteras inte 
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kvinnans integritet. Sjuksköterskor tror att ämnet är tabubelagt på grund av att det är något 
som inte framhävs i samhället och som varken lärs ut på arbetsplatsen eller inom skolan. 
VNR är något som associeras med stigma och därför finns det en ovillighet hos 
sjuksköterskor att diskutera ämnet (Anderzen el al., 2018; Brykczynski et al., 2011; 
Sundborg et al., 2017). Trots att ämnet VNR är tabu, känsligt och svårt anser ändå 
sjuksköterskor att det är deras ansvar att ta upp, hantera och diskutera ämnet. De anser 
också att det är deras plikt, att förmedla kunskapen om att VNR inte är något som ska 
accepteras i samhället. Det ska heller inte vara ett ämne som samhället hyser rädsla för 
(Anderzen el al., 2018; Brykczynski et al., 2011). 

Att få en känsla av att något inte stämmer 

Sjuksköterskor beskriver flera olika erfarenheter kring att identifiera VNR, trots att utsatta 
kvinnor inte berättar det själva. De beskriver dels faktorer som gör sjuksköterskor 
uppmärksamma på förekomsten av VNR under vårdmötet, exempel är; spänningar i luften, 
oklara berättelser, samt osäkra beteenden. Sjuksköterskor beskriver dessa faktorer som 
betydande för att kunna förstå att något inte stämmer i relationen. Ytterligare tecken på 
VNR beskrivs vara beteenden som kvinnorna har gentemot sina män, som till exempel 
rädsla eller bekräftelsebehov (Brykczynski et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006). Även 
magkänslan är ett viktigt verktyg kring identifiering av VNR. Sjuksköterskor beskriver, 
trots att de har fått ett nekande svar på frågan; ”Utsätts du för VNR?” så kan de ändå vara 
helt säkra på att VNR förekommer. Detta kunde bero på att magkänslan säger att något är 
fel, då kvinnans åkommor inte stämmer överens med hennes beskrivning. Även i fallen där 
det inte finns uppenbara tecken på våld, kan ändå sjuksköterskan ha en känsla och en 
spontan förmåga att förstå att något är fel i kvinnans relation. Magkänslan är något som 
flera sjuksköterskor litar på. Detta eftersom flera sjuksköterskor har fått en dålig 
magkänsla i vårdmöten med kvinnor som senare konstaterats lever med VNR (Hughes, 
2010; Häggblom & Möller, 2006; Wyatt et al., 2019). 

Det kan vara komplicerat att ställa frågan 

Flera sjuksköterskor beskriver att det är svårt att ställa frågan; Utsätts du för VNR?  De 
berättar om olika faktorer som ligger till grund för att frågan undviks. En anledning är att 
sjuksköterskorna inte vill genera kvinnan. De tror att kvinnor skäms över sin situation och 
vill därför inte placera kvinnan i en obekväm och pinsam sits. Sjuksköterskor vill heller 
inte vara den person som avslöjar kvinnornas hemlighet, eftersom de tror att kvinnor vill 
hålla den information för sig själva. Ytterligare en anledning till varför frågan inte ställs 
säger sjuksköterskorna vara på grund av att de anser att VNR är ett för känsligt ämne. De 
känner sig obekväma, otillräckliga samt tvivlar på sin egen profession, vilket leder till att 
frågan medvetet undviks. Att fråga om VNR, är bortprioriterad av sjuksköterskor så länge 
kvinnorna inte uttrycker att de är i behov av hjälp. Vissa sjuksköterskor nämner också att 
VNR inte ska ta plats under ett vårdmöte om andra aktuella problem är i fokus. Ytterligare 
en orsak till varför sjuksköterskor väljer att inte ställa frågan grundar sig i bristande 
strategier. Frågan anses som svår att ställa på ett korrekt sätt och vid rätt tillfälle. 
Sjuksköterskor upplever också att rätt tidpunkt är avgörande, eftersom de väljer att avstå 
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frågan om omständigheterna inte är optimala. (Anderzen el al., 2018; Sundborg et al., 
2017; Webster et al., 2006; Wyatt et al., 2019). 

Råder rätt förutsättningar kan jag ställa frågan 

Rätt miljö samt att vara mentalt förberedd nämner sjuksköterskor som två viktiga faktorer 
som underlättar när frågan ska ställas.  Ett bra tillfälle för att fråga om VNR, anser vissa 
sjuksköterskor vara under hembesök, eftersom kvinnan då befinner sig i en trygg och 
avslappnande miljö. Däremot anser andra sjuksköterskor att hembesök inte är den optimala 
miljön. Dessa uttrycker att hemmet är en osäker plats för kvinnan och upplever att de inte 
kan skapa en tillräckligt skyddande atmosfär. Därför väljer de istället att ställa frågan när 
kvinnor besöker en vårdenhet. Att mentalt förbereda sig är också avgörande för att 
sjuksköterskor ska känna sig bekväma med att ställa frågan. Vissa brukar resonera, fundera 
och formulera frågan i förväg, detta för att skapa sig en trygghet i mötet med utsatta 
kvinnor (Anderzen el al., 2018; Sundborg et al., 2017; Webster et al., 2006).  

Att använda frågeformulär som hjälpmedel 

Att använda frågeformulär vid möten med kvinnor anser vissa sjuksköterskor är ett 
betydelsefullt hjälpmedel. Genom att använda ett frågeformulär upplever sjuksköterskor att 
de lättare kan börja diskutera ämnet VNR. Sjuksköterskorna beskriver att de håller sig mer 
fokuserade, att ämnet neutraliseras och spänningar försvinner när ett frågeformulär 
används. De beskriver också att frågeformulär leder till en känsla av att kvinnor svarar mer 
ärligt på frågor om VNR. Frågeformulär är också ett avgörande verktyg när kvinnor 
identifierats leva med VNR, eftersom sjuksköterskorna framställer att de då måste ta tag i 
problematiken då (Anderzen el al., 2018; Brykczynski et al., 2011). Trots att frågeformulär 
är ett betydelsefullt hjälpmedel, så beskriver sjuksköterskor att det inte finns tillgängligt på 
vissa vårdenheter. Det framkommer också att på vissa ställen finns det frågeformulär att 
använda, men sjuksköterskorna har inte blivit informerade om detta (Dawson et al., 2019; 
Hughes, 2010). Trots att frågeformulär framställs som ett användbart och betydelsefullt 
verktyg i mötet med kvinnor, upplyser vissa sjuksköterskor att det är viktigt att tänka brett. 
Ett exempel på detta beskrivs när sjuksköterskorna frågar om smärta. Svaret kan vara 
positivt och då tolkas det oftast av sjuksköterskan som fysisk smärta, trots att det 
emellertid kan finnas både psykologiska och emotionella förklaringar. På grund av detta 
råder vissa sjuksköterskor därför att använda ett frågeformulär som ett stöd snarare än en 
checklista som ska följas (Hughes, 2010).  

Att hantera ett positivt svar  

Temat, Att hantera ett positivt svar, belyser sjuksköterskors erfarenheter när en kvinna 
uppger att hon är utsatt för VNR. Följande tema beskriver en rädsla för svaret, men också 
uppfattningen av att ha erfarenhet, kunskap samt betydelsen av rutiner och riktlinjer. Detta 
framställs i följande underteman: Rädslan att få svaret: Ja, Vikten av att ha kunskap, Att 
följa rutiner och riktlinjer, Betydelsen av att vara erfaren 
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Rädslan att få svaret: Ja 

Vissa sjuksköterskor upplever att det är svårt att ta emot och hantera situationen om 
kvinnan svarat ja på frågan; Utsätts du för VNR? De beskriver att de är rädda för ett 
positivt svar, på grund av att de inte vet hur de ska hantera svaret samt gå vidare i 
processen. Vissa sjuksköterskor beskriver det som en rädsla, att inte vara tillräcklig eller att 
inte ha möjlighet att stötta och vara behjälplig. Andra uttrycker att det är svårt att hantera 
kvinnors positiva svar, då resurser eller riktlinjer är otillräckliga på arbetsplatsen 
(Anderzen el al., 2018; Hughes, 2010; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010; 
Webster et al., 2006). Tydliga riktlinjer samt utökad kompetens kring hur svaret ska 
hanteras när kvinnor medger att de utsätts för VNR, är något som sjuksköterskor önskar 
förbättra på arbetsplatserna. Detta beskrivs som viktigt för att kunna vara mer stöttande i 
sin roll, samt för att utvecklas professionellt (Hughes, 2010). 

Vikten av att ha kunskap 

Att ha kunskap om ämnet VNR, beskrivs av flera sjuksköterskor som en viktig del för att 
skapa goda möten med kvinnor som utsätts. Utbildning kring ämnet får sjuksköterskor att 
känna sig säkrare, vilket ökar motivationen att möta dessa kvinnor. Att besitta kunskap 
inom ämnet VNR beskrivs som en grundläggande komponent för att identifiera samt 
bemöta dessa kvinnor på ett professionellt sätt. Ett flertal sjuksköterskor uttrycker också 
vikten av att ha kunskap kring vanligt förekommande tecken av VNR, eftersom det 
underlättar i screening arbetet. Även kännedom om att VNR kan drabba alla kvinnor 
oavsett ålder, socioekonomisk status eller kulturell bakgrund uttryckte sjuksköterskor öka 
deras medvetenhet till att screena alla. Även vetskap om att VNR kan ha så allvarliga 
konsekvenser som en dödlig utgång, poängteras som en viktig kännedom av 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor uttryckte också att kunskap om VNR är viktigt i relation till 
att våga fråga. Utan kunskap har de tidigare tvekat, men desto mer kunskap som de får, 
desto tryggare känner de sig sin roll. (Anderzen el al., 2018; Brykczynski et al., 2011; 
Sundborg et al., 2017).  

Ett flertal sjuksköterskor uttrycker att de saknar kunskap om VNR, trots att de är medvetna 
om att kunskap är en nyckelfaktor för att skapa goda vårdmöten med utsatta kvinnor. 
Bristfällig utbildning både inom sjuksköterskeutbildning men även på arbetsplatser, tror 
vissa är en förklaring till denna kunskapsbrist. Några sjuksköterskor nämner att när de 
saknar kunskap i möten med kvinnor förlitar de sig istället på sin personlighet och trygghet 
i professionen. Att bry sig och att bara finnas där för den utsatta, beskrivs som två viktiga 
förhållningssätt när kunskapen inte räcker till. För att i framtiden få förbättrad förståelse 
och en ökad insikt i fenomenet VNR, efterfrågas mer utbildning dels på arbetsplatser, men 
även under sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor uttrycker att de vill lära sig mer om 
hur de screenar, frågar och möter kvinnor som är utsatta för VNR. Även kunskap om 
samhällets resurser anses som nödvändigt. Detta för att skapa trygghet samt utvecklas i sin 
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professionella roll i mötet med den utsatta kvinnan. (Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 
2010; Webster et al., 2006). 

Att följa rutiner och riktlinjer 

Sjuksköterskor nämner att riktlinjer och rutiner är ett betydelsefullt hjälpmedel i möten 
med kvinnor som lever med VNR. Det framkommer, att när VNR har identifierats hos en 
kvinna, blir vården säkrare och bättre om sjuksköterskan har tillgång till och är medveten 
om befintliga rutiner och riktlinjer. När sjuksköterskor upplever sig osäkra i möten 
beskrivs riktlinjer och rutiner som behjälpliga för att kunna agera på ett korrekt och 
lämpligt sätt. Det framkommer också att riktlinjer och rutiner skapar en ökad medvetenhet 
hos sjuksköterskorna. Flera uppgav ett önskemål om förbättrade riktlinjer och rutiner på 
deras arbetsplatser. Detta för att kunna skapa en bättre vård, samt att utvecklas som 
sjuksköterska i förhållande till ämnet VNR (Anderzen el al., 2018; Hughes, 2010; 
Sundborg et al., 2017). Det finns emellertid några sjuksköterskor som anser att riktlinjer 
och rutiner försvårar arbetet med utsatta kvinnor. De beskriver det som ett hinder, vilket 
leder till att de inte kan utföra ett optimalt arbete. De känner att deras erfarenheter och 
individuella förmågor att hantera situationen är mer framgångsrik, än att följa och arbeta 
utefter befintliga strategier och riktlinjer. De anser att arbetet blir fyrkantigt och minskar 
den personcentrerade vården (Sundborg et al., 2017). 

Betydelsen av att vara erfaren 

Många sjuksköterskor betonar vikten av att ha erfarenhet när de möter kvinnor som utsätts 
för VNR. De beskriver, trots att de har kunskap inom området, förbättras vårdkvaliteten i 
dessa möten, om de dessutom har erfarenhet. Vårdkvaliteten framställs som förbättrad på 
grund av att sjuksköterskorna känner sig mer komfortabla i att fråga, identifiera samt möta 
svaret. Detta eftersom de har erfarenhet om kvinnors eventuella reaktioner under denna 
process. Några sjuksköterskor underströk att erfarenhet har det största inflytandet samt 
anses vara en utav de viktigaste komponenterna för att skapa trygghet i sin roll som 
sjuksköterska (Brykczynski et al., 2011; Sundborg et al., 2017; Webster et al., 2006).  

Flera sjuksköterskor beskrev hur erfarenhet har utvecklat nya förmågor när de möter 
kvinnor som lever med VNR. Sjuksköterskor beskriver att med tiden har de lärt sig att de 
mest framgångsrika frågorna är de som är konkreta, såsom; Vad har hänt? Hur slog han 
dig? Har det hänt tidigare? Andra sjuksköterskor betonade däremot att deras erfarenhet lärt 
dem att öppna frågor är de mest användbara såsom; Hur har du det hemma? Vill du prata? 
De poängterar också vikten av att ha tålamod i väntan på svar men också att skapa 
ögonkontakt med kvinnan, för att skapa trygghet i möten. Ytterligare så uttrycker 
sjuksköterskor, att de med tiden har lärt sig att fråga mer än en gång, är ett framgångsrikt 
förhållningssätt, eftersom kvinnorna då oftast svarar på frågan tillslut. Slutligen beskriver 
även några sjuksköterskor att erfarenhet har lärt dem att se samband mellan den fysiska 
och psykiska ohälsan som kvinnor påvisar. Tryggheten av att ha denna förmåga skapar 
därmed en tillförlitlighet kring sin känsla av att veta att något inte stämmer när de möter 
utsatta kvinnor (Brykczynski et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006; Sundborg et al., 
2017). 



15 

 

Värdet av att skapa goda relationer  

Temat, Värdet av att skapa goda relationer, belyser vikten av att skapa goda relationer 
mellan sjuksköterskan och kvinnan som är utsatt, men också hinder som sätter stopp för 
detta, vilket beskrivs i följande underteman: Nyckeln till att få kvinnor att våga öppna sig, 
Tiden räcker inte alltid till 

Nyckeln till att få kvinnor att våga öppna sig 

Sjuksköterskor betonar vikten av att skapa goda relationer i möten med utsatta kvinnor. 
Flera sjuksköterskor beskriver att kvinnor vågar öppna sig, berätta mer, samt är mer 
mottagliga för hjälp, om en god relation mellan kvinnan och sjuksköterskan skapas. För att 
ha möjlighet till att skapa goda relationer beskriver sjuksköterskorna olika faktorer som är 
betydelsefulla. Några sjuksköterskor belyser vikten av att möta kvinnor i en trygg, säker 
och harmonisk miljö. Detta eftersom en stressig och oroande omgivning anses utgöra ett 
hinder, då kvinnor inte vågar öppna sig. Andra sjuksköterskor menar, att tiden är en 
avgörande faktor för att utveckla goda relationer. Detta beskrivs ur två aspekter. Dels att ha 
gott om tid vid varje besök men även att det ska finnas tid för att kunna boka in återbesök 
inom en snar framtid. Sjuksköterskor har identifierat egenskaper hos andra sjuksköterskor 
som de tycker är viktiga att besitta för att möjliggöra goda relationer. Det är egenskaper 
som att vara; flexibel, ärlig, empatisk och kunskapsrik. Således uttrycks det också att vara 
stöttande, uppfinningsrik samt lyssna uppmärksamt och ägna full uppmärksamhet åt 
kvinnan är betydelsefulla egenskaper.  Till sist framställer också några sjuksköterskor att 
deras eget förhållningssätt gentemot utsatta kvinnor är viktigt för att skapa goda relationer. 
Att visa kärlek, vara välkomnande samt bry sig uttrycker flera sjuksköterskor är av 
betydelse för att främja goda relationer (Anderzen el al., 2018; Brykczynski et al., 2011; 
Hughes, 2010; Häggblom & Möller, 2006; Sundborg et al., 2017).  

Tiden räcker inte alltid till 

Flera sjuksköterskor erfar att tidsbrist är en faktor som problematiserar mötet med kvinnor 
som utsätts för VNR. Sjuksköterskor uttrycker att det kan ta lång tid för kvinnor att våga 
berätta om deras destruktiva förhållanden. Samtidigt är det också tidskrävande att vårda 
dessa utsatta kvinnor. Tidsbrist skapar därför en frustration, då sjuksköterskor vill hjälpa, 
men inte alltid har tid till det. Vidare konstaterar även sjuksköterskor att tidsbristen leder 
till att de accepterar svar som de egentligen inte tror på. Alltså andra förklaringar kring 
varför skador uppstått hos kvinnor än den egentliga bakomliggande orsaken. Tidsbristen 
beskrivs också leda till att bara den fysiska skadan lindras, till exempel genom 
smärtlindring. Sjuksköterskorna beskriver vidare att det känns meningslöst att ta itu med 
den psykosociala hälsan hos kvinnorna, då det är tidskrävande och inte något som hinns 
med eller måste bortprioriterats under det tidsbegränsade besöket (Brykczynski et al., 
2011; McGarry & Nairn, 2015; Robinson, 2010).   
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Att tvivla i sin profession  

Temat, Att tvivla på sin profession, belyser hur sjuksköterskor själva blir påverkade när de 
möter utsatta kvinnor, vilket medför en osäkerhet i sin roll sjuksköterska. Detta beskrivs i 
följande underteman: Osäkerhet kring sitt professionella ansvar, Att själv bli 
känslomässigt utsatt när någon annan är drabbad, Att bära med sig arbetet hem 

Osäkerhet kring sitt professionella ansvar 

De sjuksköterskor som väljer att inte ge vård, beskriver att ansvaret inte ligger hos dem. De 
anser att ansvaret istället ligger hos någon annan profession, exempelvis medicinsk 
socialarbetare, alternativt läkare. Sjuksköterskor uttrycker också att de endast hjälper 
kvinnor om en läkare misstänker VNR, eftersom det annars inte är deras ansvar. 
Ytterligare en anledning till varför sjuksköterskor inte tar ansvar över utsatta kvinnor är, att 
det inte ingår i deras arbetsuppgifter. De uttrycker att sjuksköterskor inte kan ”fixa allt”. 
De känner också att det är besvärligt, då det är mycket arbete runt dessa kvinnor. De 
uttrycker att de då använder sig utav en attityd som grundar sig i att ”frågar jag inte, så 
berättar de inget” (Brykczynski, 2011;Robinson, 2010; Sundborg et al., 2017). De tror 
också att kvinnor som utsätts för VNR inte tror att det är sjuksköterskans ansvar att 
identifiera och hjälpa, därför uttrycker sjuksköterskor att det är pinsamt att då försöka 
avslöja kvinnorna. Trots att flera sjuksköterskor nämner att det inte är deras ansvar att 
fråga eller vårda utsatta kvinnor, anser de ändå att de har förmågan och att identifiera och 
hjälpa kvinnor som utsätts för VNR (Sundborg et al., 2017).  

Sjuksköterskor belyser vikten av att upprätthålla en helhetssyn när kvinnor söker vård. 
Detta för att inte missa att identifiera VNR. De beskriver att deras ansvar är mer än att bara 
vårda de fysiska skadorna. Sjuksköterskor upplever en känsla av hopplöshet när de möter 
kvinnor som har svårt att lämna, alternativt går tillbaka till det destruktiva förhållandet. 
Trots detta anser de ändå, att det är deras plikt att hjälpa dessa kvinnor och fast det är 
många kvinnor som inte lämnar sina förhållanden, upplever ändå sjuksköterskor sig ändå 
tillfreds med sitt arbete. De anser att de lever upp till sin profession när de ger vård, trots 
att alla kvinnor inte är mottagliga för hjälp. Sjuksköterskor känner frustration och ilska när 
kollegor inte är villiga att identifiera eller vårda kvinnor som utsätts för VNR (Brykczynski 
et al., 2011; Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010).  

Att själv bli känslomässigt utsatt när någon annan är drabbad 

Sjuksköterskor upplever att vårda kvinnor som utsätts för VNR kan ha stor känslomässig 
påverkan på dem själva. De beskriver att när de tar del av kvinnors berättelser känner de 
känslor som ilska, oro och hjälplöshet. De upplever också att vårda dessa kvinnor kan vara 
tungt belastande för deras egen psykiska hälsa. De beskriver även att vårda dessa kvinnor 
kan utgöra en stress, eftersom de inte kan hantera situationen på grund av sina egna 
känslor. Några sjuksköterskor som själva levt med VNR beskriver att det är svårt att möta 
kvinnor i sin professionella roll. De uttrycker att de har svårt att skilja på sin egen 
berättelse och kvinnornas. Därför fick sjuksköterskorna vid flera tillfällen under vårdtiden 
med de utsatta kvinnorna, intala sig själva att detta är kvinnornas verklighet och inte min. 
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Utsatta kvinnors berättelser väcker så starka känslor hos sjuksköterskorna, vilket leder till 
att de ibland tvivlar på sin professionella förmåga att vårda. De beskriver en kamp mellan 
sin egen frustration och att tillgodose god vård.  För att i dessa fall bevara sina 
professionella egenskaper beskriver sjuksköterskor hur de måste ignorera och stänga ute 
sina egna känslor. Trots att ämnet VNR påverkar flera sjuksköterskor på ett personligt plan 
och anses vara ett svårt ämne att hantera, uttrycker de ändå att de är lyckligt lottade. De 
känner sig hedrade att just de får ta del av kvinnornas historier och beundrar samt 
respekterar deras mod och styrka (Dawson et al., 2019; Häggblom & Möller, 2006; 
Webster et al., 2006). 

Att bära med sig arbetet hem 

Sjuksköterskor som möter utsatta kvinnor berättar att de har svårt att släppa tanken på 
kvinnornas berättelser när arbetsdagen är över. De beskriver att när de kommer hem 
funderar de kring hur dessa kvinnor mår, samt hur det har gått för dem. De beskriver vidare 
att det uppstår så mycket känslor under möten med utsatta kvinnor och dessa känslor finns 
ständigt kvar i sinnet. Oro och rädsla är exempel på sådana känslor och är så svåra att 
hantera att de bryter ut i gråt när de kommer hem. Det är inte enbart oro kring den utsatta 
kvinnan och hennes säkerhet som sjuksköterskor upplever. De känner även en rädsla för 
sin egen säkerhet och beskriver sig själva som lidande i situationen (Häggblom & Möller, 
2006; Webster et al., 2006). För att hantera den känslomässiga påverkan beskriver 
sjuksköterskor olika strategier. Exempel på sådana strategier är att söka stöd hos sin 
partner eller hos vänner. Även att sysselsätta sig med aktiviteter på fritiden uppger 
sjuksköterskor vara till hjälp för att hantera sina känslor, det kan vara allt från 
trädgårdsarbete, till att motionera eller umgås med sin familj (McGarry & Nairn, 2015; 
Webster et al., 2006).  

Vikten av ett gott samarbete  

Temat, Vikten av ett gott samarbete, beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att finna 
stöttning och hjälp både på arbetsplatsen men också utav andra resurser i samhället. Detta 
beskrivs i följande underteman: Betydelsen av kollegialt stöd, Att ta hjälp av samhället 

Betydelsen av kollegialt stöd 

Flera sjuksköterskor finner det viktigt att hitta stöd och hjälp från kollegor, främst från 
kollegor som är specialiserade inom området VNR. Att ha en kollega med 
specialistutbildning anses var positivt ur flera aspekter. Dels upplever sjuksköterskor dem 
som en viktig resurs och trygghet, när svåra fall av VNR upptäcks. Men även när tiden är 
bristfällig, eftersom specialistsjuksköterskor oftast har tid att hjälpa till under dessa 
tillfällen. Att ha en kollega med utbildning anses också av vissa vara positivt ur den 
aspekten, att de kan be denne om hjälp, råd och stöd. Att finna trygghet hos kollegor 
framställs som en viktig beståndsdel för att ha möjlighet till att skapa god vård. Framförallt 
framställs detta ur ett perspektiv där kollegan/kollegorna har specialiserad utbildning, då 
sannolikheten till att kvinnor får den optimala hjälpen ökar. Det identifierades också 
önskemål att använda sig utav mentorskap för att förbättra sjuksköterskornas arbete. 
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Ytterligare önskemål var att börja med krissamtal på arbetsplatserna, där kollegor 
tillsammans kan diskutera svåra fall om kvinnor som utsätts för VNR (McGarry & Nairn, 
2015; Webster et al., 2006).  

Att ta hjälp av samhället 

Ett flertal sjuksköterskor belyser också vikten av att samarbeta med andra tjänster i 
samhället när de möter kvinnor som utsatts för VNR, såsom polisen, socialstyrelsen samt 
krisbostäder. Tvärprofessionella åtgärder, vilket innefattar samarbeten mellan olika 
yrkeskategorier, anser sjuksköterskor är värdefullt för att ge kvinnorna god omvårdnad. 
Ökad medvetenhet kring vilken hjälp som samhället kan erbjuda när sjukvårdens insatser 
inte är tillräckliga beskrivs av sjuksköterskorna som viktigt att ha kunskap om. Likaså 
beskrivs det att när samhällets insatser strävar mot ett gemensamt mål där kvinnors 
säkerhet och välbefinnande är fokus, upplever vissa sjuksköterskor att det är lättare att 
fråga om VNR.  Eftersom de då vet hur de ska gå vidare när kvinnor som lever med VNR 
har identifierats. Detta beskrivs som en trygghet utifrån sjuksköterskors perspektiv. När 
vissa sjuksköterskor vårdar kvinnor som utsätts för VNR beskrivs erfarenheten av att ha 
god teamsamverkan, samt bra kommunikation mellan andra aktörer i samhället som 
betydelsefullt. (Dawson et al., 2019; Sundborg et al., 2017; Häggblom & Möller, 2006; 
Robinson, 2010). Trots detta uttrycker flera sjuksköterskor att de finns okunskap kring vad 
andra tjänster inom samhället kan erbjuda, samt hjälpa till med. Därför uttrycker de också 
en önskan om att få ta del av vad samhället har för resurser när det gäller utsatta kvinnor. 
Detta för att erbjuda den bästa möjliga hjälpen och göra sitt yttersta i sin profession som 
sjuksköterska (Webster et al., 2006). 

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever att de inte bara är att fråga om 
VNR. De beskriver att de kan få en känsla av att något inte stämmer, när de möter utsatta 
kvinnor. Trots detta upplever sjuksköterskor hinder när de ska fråga om VNR. De anser att 
ämnet är tabubelagt och känsligt. Resultatet påvisar också att sjuksköterskor upplever 
svårigheter med att hantera ett positivt svar. De saknar tillräckligt med kunskap, samt 
upplever bristande rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen. Detta resulterar i att de inte kan 
stödja och hjälpa på ett professionellt sätt. Däremot upplever sjuksköterskor att när detta 
brister, så använder de sig istället av sina erfarenheter. Erfarenhet beskrivs som viktig för 
att sjuksköterskor ska veta hur de ska hantera situationer men också för att de lättare kan se 
samband. Till exempel som kopplingen mellan fysiska och psykiska skador. I resultatet 
belyser sjuksköterskor även vikten av att skapa goda relationer. Detta eftersom de upplever 
att kvinnor vågar berätta, samt är mer mottagliga för hjälp. Tidsbrist är dock en faktor som 
framkom i resultatet som ett hinder för att skapa goda relationer. Resultatet visar även att 
sjuksköterskor har varierande uppfattning om sitt ansvarstagande gentemot utsatta kvinnor. 
Vissa anser att det är deras ansvar medan andra inte anser det. Sjuksköterskor som vårdar 
utsatta kvinnor påpekar att deras egna psykiska hälsa påverkas. Detta på grund av de 
känslor som uppstår i samband med dessa vårdmöten, vilket leder till att sjuksköterskor 
tvivlar i sin profession. Slutligen visar resultatet att sjuksköterskor är i behov av hjälp och 
stöd från såväl kollegor som andra tjänster i samhället. Detta för att kvinnor ska få den 
optimala hjälpen som de behöver.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Den valda designen för studien var en litteraturöversikt. Vid en litteraturöversikt har en 
överblick av ett problemområde studerats. Detta innebär att genom ett helikopterperspektiv 
studera tidigare befintlig forskning för att få en helhetsbild kring ett fenomen relaterat till 
ett valt syfte. För att genomföra detta behövde författarna läsa med ett kritiskt öga och vara 
medvetna om vad som egentligen skulle studeras (Friberg, 2017b). I studien valdes att 
endast inkludera kvalitativa artiklar. Detta på grund av att syftet var att beskriva 
sjuksköterskor erfarenheter av att möta kvinnor som utsatts för VNR.  Varför detta val 
gjordes, grundar sig i att kvalitativ forskning skapar en fördjupad förståelse kring en 
persons erfarenheter, förväntningar eller upplevelser (Segersten, 2017b). Anledningen till 
varför kvantitativa artiklar inte inkluderades beror på att den typen av forskning belyser 
strukturerade mätningar, alternativt kartlägger samband utan någon fördjupad analys. Hade 
kvantitativa artiklar däremot inkluderats, hade resultatet skildrat en bild kring hur brett och 
förekommande fenomenet är, men utifrån syftet så uteslöts denna typ av artiklar (Billhult, 
2017). 

En empirisk studie hade också kunnat användas vid detta examensarbete. Empiri är 
information om verkligheten och utgörs av berättelser som författarna tar del av genom 
exempel intervjuer (Priebe & Landström, 2017) Hade denna design använts hade resultatet 
kunnat skildra en mer aktuell bild om hur det ser ut i Sverige idag. I detta arbete användes 
artiklar som var publicerade mellan åren 2006-2019. Detta kan ha påverkat resultatet och 
dess trovärdighet, eftersom vården är i ständig förändring. Däremot identifierade 
författarna ingen skillnad angående sjuksköterskors upplevelser i relation till artiklarnas 
publiceringsår. Artiklarna i resultatet var från Sverige, USA, Storbritannien, Australien, 
Kanada och Finland. Länderna utöver Sverige valdes av författarna för att de har en 
liknande kvinnosyn som i Sverige. Detta var utefter författarnas egen uppfattning av hur 
kvinnosynen är runt om i världen. I resultatet har några sjuksköterskor vidareutbildning, 
vilket kan ha haft en inverkan på resultatet. Detta eftersom deras utökade kunskap kan 
påverka uppfattningen och erfarenheten av att möta kvinnor som är utsatta för VNR, 
jämfört med sjuksköterskor utan ytterligare utbildning. Författarna fann däremot ingen 
märkbar skillnad under analysen mellan grundutbildade sjuksköterskor och sjuksköterskor 
med vidare utbildning.  

Under datainsamlingen söktes artiklar från databaserna CINAHL och MEDLINE, detta var 
relevant utifrån syftet, eftersom dessa databaser innehåller omvårdnadsvetenskapliga 
artiklar (Östlundh, 2017). Henricsson (2017), beskriver att det är en fördel att använda flera 
databaser, detta för att sannolikheten att hitta relevanta artiklar ökar och därmed styrks 
resultatets trovärdighet. Sökorden som valdes var relaterat utifrån syftet. Det finns flera 
översättningar för det svenska uttrycket våld i nära relationer. Därför valde författarna att 
använda olika översättningar i sökprocessen såsom; Partner violence, Domestic violence, 
Intimate partner violence eller IPV.  Detta för att inte missa relevanta artiklar till resultatet. 
Under datainsamlingen användes också manuell sökning. Detta gjordes för att sökningarna 
i databaserna inte gav tillräckligt med material för att uppnå datamättnad till resultatet. 
Detta framställer författarna som en styrka.  
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De valda artiklarna granskades med hjälp av SBU:s granskningsmall (SBU, 2014). Att just 
denna mall användes grundar sig i att den passar utifrån det valda syfte relaterat till 
problemområdet. SBU utvärderar metoder och insatser inom bland annat sjukvården och 
de har utformat granskningsmallar för exempelvis studier av kvalitativ metod. Detta för att 
genomföra en bedömning av en artikels kvalité (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2020).  Bedömningen av artiklarnas kvalité gjordes, dels genom poängsättning 
utifrån formulärets frågor men även en helhetsbedömning genomfördes. Detta ansåg 
författarna vara en styrka och ökade litteraturöversiktens bekräftelsebarhet, eftersom 
frågorna i mallen hade varierande värde och endast poängsättningen ansågs inte som 
avgörande för bedöma artiklarnas kvalité. I analysarbetet användes Fribergs analysmodell 
(Friberg, 2017b). Författarna analyserade och läste artiklarna först återupprepade gånger 
individuellt för att skapa sig en egen uppfattning om artiklarnas innehåll. 
Kvalitetsgranskningen gjordes först var för sig av samtliga artiklar för att sedan diskutera 
kvaliteten och innehållet gemensamt. Henricsson (2017), beskriver att när två författare 
granskar samtliga artiklar och tillsammans jämför dessa stärks uppsatsens trovärdighet 
jämfört med om artiklarna hade delats upp mellan författarna.  

Författarna var medvetna om att de hade en förförståelse relaterat till ämnet VNR. För att 
kunna hantera denna förförståelse diskuterade författarna tillsammans vilka åsikter, 
erfarenheter och tankar de hade kring ämnet. Författarna kom fram till att deras kunskap 
om ämnet var begränsat, eftersom utbildning om VNR inte varit förekommande under 
utbildningen och inte heller något som författarna stött på i praktiken eller i verkliga livet. 
Däremot kom författarna fram till att det fanns en viss förutfattad mening om kvinnor som 
utsätts för VNR. Att reflektera kring förförståelsen ansåg författarna som en styrka, 
eftersom de blev medvetna om sin uppfattning kring ämnet. Henricsson (2017) beskriver 
att pålitligheten ökar om förförståelsen har reflekteras och hanterats. Under 
examensarbetets gång har författarna även haft tillgång till grupphandledning där 
studiekamrater och en handledare läst och bearbetat resultatet tillsammans med författarna. 
Enligt Henricsson (2017) stärks uppsatsens trovärdighet samt pålitlighet om uppsatsen blir 
granskad av flera utomstående parter.  

Resultatdiskussion 
I litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskor ofta har en känsla av att 
något inte stämmer när de möter våldsutsatta kvinnor. Faktorer som spänningar i luften och 
osäkra beteenden ligger till grund för detta. De beskriver också att deras magkänsla säger 
att något är fel. Erfarenheten av att något inte stämmer uttrycker även andra sjuksköterskor 
i en tidigare studie. I den studien framkommer det att sjuksköterskor som möter 
våldsutsatta kvinnor upplever en känsla av att något inte stämmer. Sjuksköterskor 
uttrycker att de “bara vet” när något är fel och det är då de ska ingripa Olive (2017). I 
litteraturöversiktens resultat framkommer det också, att trots att sjuksköterskor upplever en 
känsla av att något är fel, är ämnet VNR svårt att hantera och svårt att prata om. Ämnet 
anses vara tabu och förknippat med stigma. Även för kvinnor som är utsatta, är VNR ett 
känsligt ämne Flinck et al. (2005)  beskriver att kvinnor som utsätts för VNR skäms över 
att vara utsatta och upplever en skam kring sitt misslyckande förhållande, vilket leder till 
bristande självförtroende och social isolering. Eriksson (2015) beskriver att lida i tystnad är 
när individen inte har möjlighet att uttrycka sina känslor. Detta lidande förstärks även när 
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individen känner känslor skuld och skam. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017a) är 
ett utav sjuksköterskans fyra ansvarsområden att lindra lidande. Sjuksköterskan ska visa 
medkänsla och värdighet och möta utsatta individer på ett respektfullt sätt.   

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskor upplever att det är 
problematiskt att fråga om VNR. Anledningarna var bland annat att de inte ville sätta 
kvinnor i en obekväm sits, samt att de anser att det är ett för känsligt ämne att fråga om. 
Kvinnor som utsätts för VNR påpekar däremot att de upplever en skam när sjuksköterskor 
undviker frågan när de söker vård (Pratt-Eriksson et al, 2014). Sjuksköterskor i 
litteraturöversikten uttrycker också att de inte vet hur de ska gå tillväga för att fråga och 
därför undviker de att ställa frågan. Beynon et al. (2012) beskriver även att annan 
vårdpersonal som möter utsatta kvinnor har svårt att fråga om VNR på grund av att det inte 
vet hur de ska fråga. I litteraturöversiktens resultat beskriver sjuksköterskor hur de hanterar 
problematiken med att fråga och vilka metoder de använder för att ställa frågan. Det 
beskriver bland annat, att rätt plats för att fråga är avgörande, såsom en harmonisk miljö 
utan stress eller en plats där kvinnor känner sig trygga. Vad som anses vara en trygg plats 
upplevs olika av sjuksköterskor. Vissa tycker att hemmet passar bättre medan andra 
upplever att en vårdenhet är den rätta platsen. Taylor et al, (2013) beskriver däremot att 
den bästa platsen att fråga, är den plats där mannen inte är. Att undvika att involvera eller 
möta mannen när kvinnorna ska vårdas är viktigt för att skapa trygghet och en bra miljö för 
de utsatta kvinnorna. Författarna i litteraturöversikten upplever därför att vad som anses 
som rätt plats och rätt miljö varierar mellan olika sjuksköterskor, vilket kan grunda sig i ett 
individuellt tycke. Även frågeformulär anses av sjuksköterskor i litteraturöversiktens 
resultat som ett betydelsefullt hjälpmedel när de frågar om våld. De uttrycker att ett 
frågeformulär skapar möjligheter till att starta ett samtal och ställa frågor om VNR, samt 
att ämnet neutraliseras och spänningar försvinner. Frågeformulär är även något som 
framställs som ett betydelsefullt hjälpmedel utav läkare. Beynon et al. (2012) belyser att 
läkare anser att frågeformulär är ett hjälpande verktyg som underlättar och stödjer arbetet 
kring utsatta kvinnor.  I litteraturöversikten anses frågeformulär vara ett av de mest 
användbara och betydelsefulla verktyg i relation till att fråga om VNR, men trots detta 
beskriver sjuksköterskor att de behöver tänka utanför ramen. I litteraturöversiktens resultat 
så anser sjuksköterskor att det är viktigt att vara medveten om att det finns fler än ett svar 
på frågorna. Till exempel uttrycker de att smärta kan vara mer än fysisk och det poängteras 
då att sjuksköterskor bör ta reda på den egentliga orsaken till smärtan. Nationellt centrum 
för kvinnofrid (2014) beskriver att kvinnor som utsätts för våld, inte bara uppvisar skador 
såsom blåmärken och benbrott. Det kan även finnas psykologiska skador såsom stress, 
depression och posttraumatisk stressyndrom. Arman (2015a) beskriver att sjuksköterskor 
ska se människan som en helhet där kropp, själ och ande inkluderas, vilket är centralt för 
att kunna erbjuda god vård.  

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskor upplever att de är svårt 
att hantera situationen ifall kvinnor svarar, ”Ja” på frågan; ”Utsätts du för VNR?” 
Sjuksköterskor beskriver att de är rädda och osäkra på grund av att de inte vet hur de ska 
hantera svaret. Grunden till detta är att de saknar tillräckligt med kunskap för att stödja och 
hjälpa utsatta kvinnor. Däremot påpekar sjuksköterskor i litteraturöversikten att de är 
medvetna om denna kunskapsbrist och är villiga att lära sig mer. Beynon et al. (2012) 
beskriver att bra inlärningsmetoder är att söka kunskap i litteratur, samt att träna praktiskt 
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på scenarier tillsammans med sina kollegor. Att ha en öppen dialog och en vilja att sprida 
sin kunskap vidare anses också vara två faktorer som ökar kunskapsnivån. Enligt 
högskoleförordningen ska en nyexaminerad sjuksköterska besitta kunskap och färdigheter 
gällande VNR (SFS 1993:100). Trots detta beskriver Socialstyrelsen (2019a) att det finns 
bristande kunskap om hur vården ska bemöta utsatta kvinnor som har identifierats. Det har 
identifierats ett samband mellan antalet avlidna relaterat till våld i förhållande till bristande 
bemötande inom vården. 

Andra sjuksköterskor i litteraturöversikten uttrycker att det är svårt att hantera kvinnors 
positiva svar, då resurser eller riktlinjer är otillräckliga på arbetsplatsen, vilket försvårar 
mötet med utsatta kvinnor. I litteraturöversiktens resultat betonar dock sjuksköterskor att 
tydliga rutiner och riktlinjer är ett betydelsefullt hjälpmedel. Detta eftersom vården blir 
säkrare och bättre om de är medvetna om befintliga rutiner och riktlinjer på sin arbetsplats. 
Enligt Beynon et al. (2012) betonar annan vårdpersonal att tydliga rutiner och riktlinjer 
underlättar deras arbete med utsatta kvinnor. Enligt Socialstyrelsen (2014) ansvarar varje 
enskild vårdgivare för att det ska finnas väl utarbetade rutiner tillgängligt på arbetsplatsen. 
Detta för att vårdpersonalen ska veta hur de ska gå tillväga, samt agera när de 
uppmärksammat att en kvinna utsatts för våld. 

Enligt litteraturöversiktens resultat framkommer det att när rutiner, riktlinjer samt 
kunskapen brister, förlitar sig sjuksköterskor istället på sina erfarenheter, samt sin trygghet 
i professionen. Erfarenhet anses viktigt av sjuksköterskor, då de i mötet med utsatta 
kvinnor har en medvetenhet kring hur kvinnor kommer att reagera. Detta eftersom 
sjuksköterskorna varit med om liknande situationer tidigare. Olive (2017)  beskriver att 
med hjälp av sin erfarenhet kan sjuksköterskor känna av att något bekymrar kvinnor. Detta 
för att sjuksköterskor uppmärksammar beteenden som de känner igen sen tidigare när de 
vårdat utsatta kvinnor. Att erfarenhet tar tid att utveckla samt är något som hela tiden är 
under utveckling är ytterligare något som omnämns (Olive, 2017). Även sjuksköterskor i 
denna litteraturöversikt påpekar att de med tiden lär sig vilket som är de mest 
framgångsrika förhållningssättet. De uttrycker också, att med hjälp av sina erfarenheter, 
lättare kan identifiera sambandet mellan fysiska och psykiska skador. Pico-Alfonso et al 
(2004) beskriver att det finns en konkret koppling mellan fysisk och psykisk ohälsa hos 
kvinnor som utsätts för VNR. Även Brottsförebyggande rådet (2019b) framställer ett 
samband mellan psykisk och fysisk ohälsa, då det vid 85 % av fallen vid fysiskt våld även 
förekommer psykiskt våld.  

Litteraturöversiktens resultat kom fram till att sjuksköterskor anser, att skapa goda 
relationer, är av vikt när de möter utsatta kvinnor. De uttrycker flera olika faktorer som 
påverkar detta. Till exempel hur sjuksköterskor förhåller sig i mötet med de utsatta. De 
påpekar också att det var viktigt att kunna vara flexibel, empatisk, kunskapsrik stöttande 
och uppfinningsrik. Således påpekar de även, att lyssna uppmärksamt, visa kärlek och vara 
välkomnande, är viktigt för att skapa goda relationer. I en studie av Keresi et al. (2019) 
framkommer det också att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin anser att en god 
relation skapas när de är öppna och lyhörda. Dessa sjuksköterskor anser även att en öppen 
och god miljö är viktigt för att patienter ska känna sig säkra och därigenom våga reflektera 
och uttrycka sitt behov av vård. Sjuksköterskor inom psykiatrin påpekar också att det är 
viktigt att upprätthålla en god relation för att inte patienten ska känna sig underlägsen och 
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därigenom bli passiv i sitt deltagande (Keresi et al., 2019). Även våldsutsatta kvinnor 
påpekar vikten av sjuksköterskans förhållningssätt. Wendt och Enander (2013) beskriver 
att utifrån kvinnors perspektiv ska sjuksköterskor vara omsorgsfulla och visa medkänsla, 
vilket leder till en ökad självkänsla och en förbättrad dialog. Enligt resultat i denna 
litteraturöversikt stämmer kvinnors upplevelser överens med sjuksköterskors erfarenheter, 
då sjuksköterskor beskriver att kvinnor vågar öppna sig, berätta mer, samt är mer 
mottagliga för hjälp om en god relation skapas. Socialstyrelsen (2019a) beskriver att 
bristande stöttning och otillräckligt bemötande, kan leda till att våldsutsatta kvinnor blir 
sämre i sin situation. Detta leder till allvarliga konsekvenser, där utgången i värsta fall är 
att kvinnor misshandlas till döds. Det är därför av vikt att sjuksköterskor upprätthåller 
sådana faktorer som litteraturöversiktens resultat påvisar som viktiga, för att skapa goda 
relationer när de möter utsatta kvinnor. Ekebergh (2015b) uttrycker att patienten befinner 
sig i en utsatt och sårbar situation och sjuksköterskor ska ta hänsyn och respektera detta, 
för att upprätthålla en god vård. Även Travelbee betonar vikten av att sjuksköterskors 
förhållningssätt mot patienten är central, för att skapa god vård. Att skapa rum för tankar 
och känslor är enligt Travelbee betydelsefullt, för att upprätthålla en god vård och ge en 
möjlighet för patienter att behärska sin sjukdom och lindra lidandet (Kirkevold, 2000). 

I litteraturöversiktens resultat betonar sjuksköterskor vikten av att ha tillräckligt med tid för 
att skapa goda relationer. Trots detta visar det sig, att tiden ofta är begränsad och utgör 
därför ett hinder för sjuksköterskor när de möter utsatta kvinnor. Beynon et al. (2012) 
belyser att tidsbrist är ett stort hinder för vårdpersonal. Tidsbrist är något som oroar 
vårdpersonal och ligger till grund till varför vårdandet av utsatta kvinnor är en stor 
utmaning. Tidsbrist anses också förhindra möjligheten till god vård, då de känslomässiga 
stöd inte kan framhävas när vårdandet sker i en snabb miljö. Framförallt påpekar läkare att 
de inte känner att de gjort sitt bästa när de har ont om tid (Beynon et al., 2012). I denna 
litteraturöversikt uttrycker sjuksköterskor att tidsbrist skapar frustration, eftersom 
sjuksköterskor vill hjälpa, men inte har möjlighet till detta. Detta skapar en vård där endast 
fysiska skador botas, medan de bakomliggande psykiska besvären blir ett bestående 
problemen. Berglund et al. (2012) beskriver att lidande inom vården uppstår när 
sjuksköterskor förbiser patientens individuella perspektiv, samt inte lyssnar på patienten. 
Detta leder till att den vård som är förutsatt att hjälpa, istället skapar ytterligare lidande.  
 
Litteraturöversiktens resultat visar att det finns en skillnad kring sjuksköterskors 
uppfattning, relaterat till att ta ansvar över utsatta kvinnor. Sjuksköterskor som uppger att 
det inte är deras ansvar, påpekar att det inte ingår i deras arbetsuppgifter, samt att de tror 
att kvinnor inte förväntar sig att sjuksköterskor ska vårda dem. Även andra professioner 
såsom barnmorskor påpekar att det inte är deras ansvar att vårda utsatta kvinnor. Detta 
framställs i en studie av Henriksen et al. (2017) där barnmorskor beskriver att det inte 
deras ansvar, eftersom de inte har någon behörighet till att vårda dessa utsatta kvinnor. 
Enlig Socialstyrelsen (2014) förtydligas det att hälso- och sjukvårdspersonal ska ställa 
frågor om VNR ifall tecken eller symtom förekommer. Det är vårdgivarens ansvar att se 
till att personalen är medvetna om detta. Författarna i denna litteraturöversikt påpekar att 
ansvarsfördelningen gentemot utsatta kvinnor är diffus. Detta kan leda till att 
sjuksköterskor är omedvetna om sitt ansvar, vilket leder till svårigheter att fullfölja sin 
professions och de skyldigheter som ingår. I litteraturöversiktens resultat framkommer det 
också att de sjuksköterskor som vill ta ansvar känner att de har en plikt att upprätthålla en 
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helhetssyn. De beskriver att det kan vara kämpigt att vårda dessa kvinnor på grund av att 
de inte är villiga och mottagliga för hjälp. Sjuksköterskor känner ändå att de lever upp till 
sin professionella roll, när det erbjuder hjälp. Enligt Högskolan i Skövde (2011) så 
beskrivs det att sjuksköterskor behöver vara medvetna om att det är komplext att vara 
människa och därför behövs det upprätthållas en helhetssyn, för att erbjuda en god vård.  
 
De sjuksköterskor som vill vårda utsatta kvinnor beskriver i litteraturöversiktens resultat 
att de upplever starka känslor såsom, ilska, oro, stress och hjälplöshet. De påpekar också 
att deras egna psykiska hälsa påverkas, då de inte kan hantera dessa upplevda känslor. 
Detta leder till att de tvivlar på sin profession och möjligheten att upprätthålla god vård för 
de drabbade kvinnorna brister. Även sjuksköterskor som arbetar i Israel uttrycker en 
personlig påverkan av att vårda utsatta kvinnor. Enligt Goldblatt (2009) beskrivs känslor 
som sorg och nedstämdhet, samt att dessa känslor påverkar sjuksköterskorna att fungera 
och agera professionellt. Vidare beskriver Goldblatt (2009) att sjuksköterskor i Israel är 
medvetna om sin roll att vårda och stödja.  Det etiska ansvaret som de har blir otillräcklig, 
på grund av att de inte kan kontrollera sina egna känslor. Författarna i denna 
litteraturöversikt påvisar därför att sjuksköterskor blir känslomässigt påverkade när de 
möter utsatta kvinnor och detta är oberoende av nationalitet eller kulturella skillnader. 
 
Att ta med sig känslorna hem är ytterligare en erfarenhet som identifierades i denna 
litteraturöversikt, vilket besvärar sjuksköterskor. De beskriver att de inte kan släppa tanken 
på utsatta kvinnor och känner därför en ständig oro, trots att arbetsdagen är slut. Även 
Goldblatt (2009)  beskriver att sjuksköterskor i Israel också har svårt att hantera sina 
känslor när de kommer hem. Det beskrivs vidare att när sjuksköterskor kommer hem ifrån 
ett arbetspass, ifrågasätter de sig själva då de funderar kring om de verkligen gav rätt och 
optimal vård. De ifrågasätter också sig själva i sin relation till att vara kvinna, fru eller 
mamma, men också om de har valt rätt person att leva med. De känner en rädsla för att 
själva bli utsatta för VNR. De Boer et al. (2014) beskriver att akutsjuksköterskor använder 
strategier för att hantera känslor, såsom att söka stöd hos sin familj. Detta är även något 
som framkommer i resultatet i denna litteraturöversikt, då sjuksköterskor bekräftar att 
familjens stöttning är betydelsefullt för att orka arbete med utsatta kvinnor.  
 
I litteraturöversiktens resultat påpekar sjuksköterskor vikten av att ta hjälp och få stöd från 
kollegor. Särskilt sjuksköterskor med utbildning inom området. Att samarbeta med 
kollegor anses vara en viktig resurs och en trygghet för sjuksköterskor, då de kan 
upprätthålla en god vård för utsatta kvinnor.  Enligt De Boer et al. (2014) framkommer de 
att stöd från kollegor är betydelsefullt för sjuksköterskor som arbetar på 
akutvårdsavdelningar när de upplevt svåra vårdmöten. Detta eftersom de då har möjlighet 
att ventilera och prata ut om händelsen tillsammans med någon som förstår deras reaktion. 
Särskilt viktigt var stöd när sjuksköterskor var med om en besvärlig händelse för första 
gången. Bekräftelse om att sjuksköterskor har gjort sitt bästa påpekas som värdefullt men 
viktigt är även att kollegor hjälps åt. Framförallt anses detta värdefullt när sjuksköterskor 
upplever att de har gjort sitt bästa men ändå inte varit tillräckliga. Även i denna 
litteraturöversikt betonar sjuksköterskor vikten av att bli avlastad av sina kollegor, 
eftersom möjligheten att bedriva god vård därmed ökar. I litteraturöversiktens resultat 
framställs också behovet av att få ta del av mentorskap och krissamtal vid svåra händelser 
men att detta inte alltid förekommer. Även Henriksen et al. (2017) påpekar att det finns ett 
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behov av en strukturerad organisation, där ett väl fungerande stödsystem finns 
tillgängligt på arbetsplatsen. I litteraturöversiktens resultat betonar sjuksköterskor vikten av 
att samarbeta med samhällets olika resurser för att erbjuda optimal hjälp för utsatta 
kvinnor. Beynon et al. (2012) beskriver att vårdpersonal som har kunskap och är medvetna 
om samhällets resurser, har lättare att hänvisa kvinnor rätt för vidare hjälp.  I en studie av 
Häggblom och Möller (2007), framkommer det att kvinnor som utsätts för våld är 
medvetna om att de behöver hjälp från flera håll i samhället. De betonar också att det 
viktigaste är att någon vill förstå och orkar lyssna på dem. Detta, för att förhoppningsvis, 
gemensamt finna en lösning på deras situation. I litteraturöversiktens resultat framkommer 
det däremot att sjuksköterskor saknar kunskap om vad samhället har att erbjuda, vilket 
resulterar i att de upplever sig bristande i sin profession. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening (2017a), ska en sjuksköterska tillsammans med samhällets övriga 
resurser samarbeta för att främja befolkningens hälsa och särskilt utsatta 
befolkningsgrupper. Leppäkoski et al. (2011) beskriver att kvinnor som är utsatta för VNR 
saknar kunskap om hur de ska gå till väga för att till exempel polisanmäla eller komma i 
kontakt med terapi. Eftersom WHO (2017) beskriver VNR som ett växande 
folkhälsoproblem i dagens samhälle, är det därför av betydelse att sjuksköterskor är insatta 
och medvetna om hur de ska samarbeta med samhällets resurser för att hjälpa utsatta 
kvinnor på bästa sätt. Sjuksköterskor i litteraturöversikten uttrycker en önskan om att öka 
sin medvetenhet och kunskapsnivå om samhällets resurser. Detta för att erbjuda utsatta 
kvinnor optimal vård samt fullfölja det ansvar som ingår i professionen som sjuksköterska.  

Konklusion 

VNR är ett växande problem i samhället och en problematik som de flesta sjuksköterskor 
kommer att möta någon gång under sitt yrkesliv. Trots detta erfar sjuksköterskor flera 
faktorer som påverkar mötet med de utsatta kvinnorna, vilket leder till att de tvivlar på sig 
själva i sin profession. Att VNR är ett känsligt och tystat ämne försvårar såväl processen 
med att fråga som att ta emot svaret. För att hantera och möta detta svåra ämne är det 
nödvändigt att sjuksköterskor har kunskap, samt tillgång till tydliga rutiner och riktlinjer på 
arbetsplatsen. Detta för att sjuksköterskor ska upprätthålla och erbjuda en god vård 
gentemot utsatta kvinnor. Att veta vem som bär ansvaret för utsatta kvinnor är otydligt, då 
sjuksköterskor är oeniga kring deras ansvarstagande. Detta kan bero på att vårdgivaren är 
otydlig i att informera sjukvårdspersonal om vem som egentligen bär ansvaret utsatta 
kvinnor. VNR är även ett ämne som är tidskrävande och försvårar möjligheten att 
upprätthålla goda relationer mellan sjuksköterskor och utsatta kvinnor. Tidsbristen inom 
vården och tidskrävande möten försvårar arbetet för sjuksköterskor men utsätter också 
kvinnor för ett ytterligare ett lidande. Sjuksköterskor blir känslomässigt påverkade när de 
möter kvinnor som utsätts för VNR. De är därför svårt att upprätthålla ett professionellt 
förhållningssätt, vilket får sjuksköterskor att tvivla i sin profession. Stöd från kollegor samt 
samarbete med samhällets resurser är därför viktigt för att sjuksköterskor ska ha möjlighet 
till att upprätthålla och erbjuda kvinnor god vård. Brister hos sjuksköterskan och ett 
lidande hos kvinnor skapar en ohållbar situation för båda parter. Genom att öka 
sjuksköterskans kunskaper och färdigheter samt skapa goda möten med dessa kvinnor, 
skapas förhoppningsvis en möjlighet till att minska detta växande samhällsproblem 
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 
Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskor har erfarenheter om faktorer som 
hämmar och främjar möten med utsatta kvinnor. Resultatet är därför användbart på 
vårdenheter där kvinnovård förekommer. Resultatet är också till användning för 
nyexaminerade sjuksköterskor såväl som allmän sjuksköterskan. Detta för att VNR är ett 
växande problem och sannolikheten att möta dessa kvinnor någon gång under arbetslivet är 
hög. Kunskap samt känslomässig hantering om ämnet är bristande hos sjuksköterskor 
enligt resultatet. Författarna anser därför att vidare utbildning om VNR är nödvändigt, både 
under sjuksköterskeutbildningen såväl som på arbetsplatser. Författarna finner också ett 
intresse av att studera vidare kring hur sjuksköterskor hanterar, samt erhåller strategier för 
att hantera ett känsligt ämne som VNR. Detta eftersom sjuksköterskor behöver bevara ett 
professionellt förhållningssätt för att upprätthålla en god vård.   
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Bilaga 1 
Tabell 2: Sökprocess 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt  

Valda artiklar 

CINAHL 
 

partner violence  
AND  
nurse  
AND 
sweden 

9 9 5 2 
 

CINAHL 
 

Intimate partner violence  
AND  
Norway 

36 36 7 0 

CINAHL 
 

Nurses experience AND  
domestic violence 

24 24 6 1 
 

CINAHL 
 

intimate partner violence  
AND  
nursing care  
AND  
qualitative 

13 13 3 0 

CINAHL 
 

IPV  
AND  
nurses care 

26 26 8 0 

CINAHL 
 

partner violence 
AND  
Barriers 
AND  
Nurse  
AND  
experience 

26 26 10 0 

MEDLINE 
 

nurses'experiences  
AND 
partner violence 

13 13 6 1 
 

MEDLINE 
 

Sweden  
AND  
intimate partner violence 
AND  
nurs* 

38 38 11 1  
 

CINAHL  
 

Intimate partner violence  
AND nursing  
AND qualitative methods 

25 
 

25 8 2 
 

CINAHL  
 

Intimate partner violence  
AND nurse  
AND qualitative methods 
AND experiences 

13 13 3 0 

CINAHL  
 

Intimate partner violence 
AND nurse's experience 

25 25 6 1 
 

Manuell Sökning     2 



 

 

Bilaga 2  
Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

 – patientupplevelser 

Total bedömning av Studiokvalitet:  
Hög  

Medel Hög  
Låg 

Svarsalternativ på nedanstående frågor: 
Ja 
Nej  

Oklar (används när uppgiften inte går att få fram från texten.)  
Ej tillämpl (väljs när frågan inte är relevant.) 

1. Syfte 

a) Utgår studien från en väldefinierad problemformulering/frågeställning?  
2. Urval  
a) Är urvalet relevant? 
b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 
c) Är kontexten tydligt beskriven? 
d) Finns relevant etiskt resonemang? 
e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven? 
3. Datainsamling  
a) Är datainsamlingen tydligt beskriven?  
b) Är datainsamlingen relevant? 
c) Råderdatamättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till datainsamlingen?  

4. Analys  
a) Är analysen tydligt beskriven?  
b) Är analysförfarandet relevant i relation till datainsamlingsmetoden?  
c) Råderanalysmättnad?  
d) Har forskaren hanterat sin egen förförståelse i relation till analysen?  

5. Resultat  
a) Är resultatet logiskt?  
b) Är resultatet begripligt?  
c) Är resultatet tydligt beskrivet?  
d) Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  
e) Genererashypotes/teori/modell?  
f) Är resultatet överförbart till ett liknande sammanhang (kontext)?  
g) Är resultatet överförbart till ett annat sammanhang (kontext)?  



 

 

 

Bilaga 3  
Tabell 3: 
Artikelöversikt 

Titel: Child healthcare nurses’ experiences of asking new mothers about intimate partner violence 
Författare: Anderzen-Carlsson, A., Gillå, C., 
Lind, M., Almqvist, K., Lindgren Fändriks, 
A., & Källström, Å. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Årtal: 2018 Land: Sverige Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Hög 

Perspektiv: Sjuksköterskan 
Syfte: Att undersöka barnsjuksköterskors erfarenheter om att fråga mammor till om VNR med 
hjälp av ett tvåstegs frågeformulär. 

Metod: Kvalitativ metod  
Semistrukturerade intervjuer genomfördes på 13 sjuksköterskor i Örebro och Värmlands län. De 
var alla kvinnor i åldern 37–54 och hade en arbetslivserfarenhet varierade från 2 till 13 år. 
Intervjuerna handlade om hur sjuksköterskorna upplevde att använda ett 2 stegs formulär som 
handlar om VNR som ska ställas till mödrar.  

Resultat: Resultatet visade 5 teman;  
1. Att ta hjälp av tvåstegs formulär  
2. Vikten av att fråga om VNR 
3. Att vara bekväm i sin professionella roll 
4. Betydelse av tid och plats vid samtal  
5. Spillover- effekt (ringar på vatten-effekt) 

Etiska överväganden: Godkänd av en etisk kommitté. Deltagarna har fått muntlig och skriftlig 
information innan studien påbörjades, samt givit muntlig och skriftligt samtycke.  

Titel: Intimate partner violence: advanced practice nurses clinical stories of success and challenge 

Författare: Brykczynski, K., Crane, P., 
Medina, C., & Pedraza, D. 

Tidskrift: Journal of the American Academy of 
Nurse Practitioners 



 

 

Årtal: 2011 Land: USA Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Medel 

Perspektiv: Sjuksköterskor (med specialistutbildning) perspektiv 
Syfte: Är att öka förståelsen för hur sjuksköterskor själva upplever arbetet med kvinnor och deras 
familjer där VNR är konstaterat.  

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiskt synsätt 
Enskilda intervjuer med 10st sjuksköterskor med specialistutbildning såsom inom psykiatri, 
familj, barnmorska, kvinnovård. Deltagarna skulle ha arbetat i minst 10 år. Deltagarna fick själva 
berätta om erfarenheter ifrån deras yrkesverksamma år som dem tyckte var av värde när det gäller 
VNR. 

Resultat: Resultatet identifierade 8st teman: 
1. uppfattningsförmåga 
2. Främja säkerhet 
3. Våldscykeln återfall 
4. Våldscykeln framgång 
5. Igenkännande mönster och vändpunkter 
6. Känsla av situation 
7. Engagemang och kännetecken 
8. Delad kropp och självuppfattning 

Etiska överväganden: Studien var godkänd av en etisk kommittee. Samtycke hade givits utav 
deltagarn 

Titel: The emergency department responds to women experiencing intimate partner violence: 
Insights from interviews with clinics in Australia. 

Författare: Dawson, A. J., Rossiter, C., 
Doab, A., Romero, B., Fitzpatrick, L., & 
Fry, M. 

Tidskrift: Academic Emergency Medicine 

Årtal: 2019 Land: Australien Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Medel  

Perspektiv: Vårdpersonal såsom Sjuksköterskans perspektiv  
Syfte: Syftet är att undersöka Akutvårdspersonalens kunskaper, åsikter samt motivationer kring 
beslut och möten med patienter som utsatts för VNR. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Intervjuer hölls med 35st deltagare som arbetade som Socialarbetare (5st), Läkare (4st) eller 
sjuksköterskor (26st). 14st enskilda intervjuer hölls samt 5st fokusgrupp intervjuer där 3-5 



 

 

deltagare ingick i varje fokusgrupp (fokusgrupper bestod endast av sjuksköterskor). Information 
om studien tilldelades till personal akutvårdsavdelningen på två universitetssjukhus. De som var 
intresserade fick frivilligt anmäla sitt deltagande, sedan valde forskarna ut vilka de ville ha med i 
studien. 

Resultat: 7 teman identifierades kring erfarenheter att upptäcka och vårda patienter som utsatts för 
VNR; 
1. Identifiera ett dolt problem 
2. Fråga de rätta frågorna 
3. Skydda kvinnor 
4. Ta kontakt med social arbetare 
5. Jobba i team  
6. Ge kontinuerlig vård 
7. Korsningen mellan det personliga och det professionella 

Etiska överväganden: Den lokala hälsomyndigheten och universitetets mänskliga forskningsetiska 
kommittéer godkände studien. Frivilligt deltagande samt att deltagarna fick ge sitt samtycke för 
studien.  

Titel: Putting the pieces together: how public health nurses in rural and remote Canadian 
communities respond to intimate partner violence. 

Författare: Hughes J. Tidskrift: Online Journal of Rural Nursing & 
Health Care 

Årtal: 2010 Land: USA Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Medel 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Syftet med studien är att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som 
utsatts för VNR. 

Metod: Kvalitativ metod 
Halvstrukturerade intervjuer hölls med 6st sjuksköterskor ifrån primärvården i British Columbia. 
Halvstrukturerade frågor hölls för att få en djupare förståelse inom ämnet.  Deltagarna 
rekryterades genom att information om studien delades ut på vårdcentralen och sedan fick man 
anmäla sitt deltagande. Vid anmälan fick de info om studien och dess syfte och fick skriva på 
godkännande. Sjuksköterskorna hade en arbetserfarenhet på 2,5 -35 år.   

Resultat: Tre huvudteman identifierades;  
1. Hur sjuksköterskan upptäcker att kvinnor utsätts för VNR. 
2. Stödja kvinnor och ge råd. 
3. Utmaningarna av att ingripa på landsbygden. 



 

 

Etiska överväganden: Studien var godkänd av etisk kommittee. Skriftligt medgivande. All 
identifierande information togs bort vid transkribering. Deltagarna fick godkänna att resultatet 
tolkats rätt utifrån deras erfarenheter. 

On a Life-Saving Mission: Nurses’ Willingness to Encounter With Intimate Partner Abuse 

Författare: Häggblom AM, & Möller, AR. Tidskrift: Qualitative Health Researce 

Årtal: 2006 Land: Finland Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Medel 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på sjuksköterskors upplevelser av VNR samt hur det 
är som sjuksköterska att vårda dessa kvinnor. 

Metod: Kvalitativ metod med utgångspunkt genom Grounded teori 
Intervjuer hölls med 10 st sjuksköterskor. Dessa var selektivt utvalda och hade en 
arbetslivserfarenhet som sjuksköterska på 13-33 år.  Varje intervju varade mellan 30 min-1,5 
timme. Forskarna själva intervjuade och hade 4 öppna frågor som utgångspunkt. 

Resultat: Resultatet skapade 2 huvudteman med ett antal underrubriker till varje.  
1. Sjuksköterskors uppfattning om IPV 
- Guidad av känslor 
- Individuella reaktioner 
2. Sjuksköterskas känsla "utrustad" 
- Guidad av kunskap 
- Sjuksköterskans professionella roller 
- Känner mig skicklig 
- Känner mig stöttande  
- Teoretiskt övervägande 

Titel: An exploration of the perceptions of emergency department nursing staff towards the role of 
a domestic abuse nurse specialist: a qualitative study 

Författare: McGarry, J. & Nairn, S. Tidskrift: International Emergency Nursing 

Årtal: 2015 Land: 
Storbritannien 

Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Hög 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv  



 

 

Syfte: syftet med denna studie är att ta reda på uppfattning/upplevelse hos vårdpersonal på en 
akutmottagning i relation till användning av en specialistutbildning om VNR.  

Metod: Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade intervjuer genomfördes på sjuksköterskor som arbetar på en 
akutvårdsavdelning. 16 st. intervjuades varav 4 hade en specialist utbildning inom akutsjukvård 
samt 1 var akutassistent. Urvalet var medvetet och sjuksköterskorna som intervjuades hade arbetat 
på en akutvårdsavdelning mellan 4 månader -27 år.  

Resultat: Resultatet indelades i tre huvudteman; 
1. Tidsbegränsningar 
2. Utbildning och träning 
3. Professionellt och personligt stöd 

Etiska överväganden: Godkänd av etisk kommittee. Deltagarna fick information och gav ett 
skriftligt medgivande Deltagandet var frivilligt. Varje intervju fick en kod för att forskarna under 
analys inte kunna identifiera deltagarna kring vem som sagt vad.   

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

Författare: Robinson, R. Tidskrift: Journal of Emergency Nursing 

Årtal: 2010 Land: USA Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Medel 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera hur sjuksköterskor gör för att upptäcka VNR 
samt erfarenheter kring dessa patientmöten. 

Metod: Kvalitativ metod med fenomenologiskt synsätt  
Intervjuer med 13 sjuksköterskor ifrån olika akutvårdsavdelningar ifrån sjukhus i en storstadsdel i 
USA. Frågorna under intervjun var av en öppenteknik med 10 primära frågor fanns med under 
intervjutillfällena. 

Resultat: 4st huvudteman identifierades. det var: 
1. Myter, sterotyper och rädslor.  
2. Beteende 
3. frustrationer 
4. Fördelar för säkerhet 



 

 

Etiska överväganden: Studien har godkänts av etisk kommittee. Sjukhusen som sjuksköterskorna 
rekryterades ifrån har godkänt deltagandet. Deltagarna har lämnat samtycke samt skriftligt 
godkännande att delta samt intervjuerna spelades in. 

Titel: To ask, or not to ask: the hesitation process described by district nurses encountering women 
exposed to intimate partner violence 

Författare: Sundborg, E., Törnkvist, L., 
Saleh-Stattin, N., Wändell, P., & Hylander, I. 

Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 

Årtal: 2017 Land: Sverige Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Hög 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Att förbättra förståelsen kring distriktssjuksköterskans upplevelser av att möta kvinnor som 
utsatts för IPV 

Metod: Kvalitativ metod med utgångspunkt genom Grounded teori 
Djupgående intervjuer genomfördes med 11 distriktssjuksköterskor på vårdcentraler i Stockholms 
län. Deltagarna var slumpmässigt utvalda. Deltagarna var endast kvinnor, då det inte fanns 
manliga arbetande sjuksköterskor på vårdcentralerna. 
Datainsamlingen analyserades samtidigt som genomförandet av intervjuer för att komplettera med 
frågor för att uppnå teoretisk mättnad 

Resultat: Distriktsjuksköterskor berättar att dem träffar kvinnor som utsatts för VNR. Vissa 
sjuksköterskor frågade patienten om de blivit utsatta för VNR andra inte, men oavsett tveka de 
flesta innan de ställde frågan. Sjuksköterskorna uppgav också att det fanns hinder för att fråga 
såsom att de inte vet när eller hur de ska fråga. Det framkom också strategier som underlättar att 
fråga, såsom att vara förberedd. 

Etiska överväganden: Godkänd av etisk kommittee. Muntligt och information innan studiestart. 
Informerat samtycke. Konfidentialitetsgaranti. Deltagarna erbjöds stöd på grund av det känsliga 
ämnet 

Titel: Nursing the social wound: public health nurses’ experiences of screening for woman abuse. 

Författare: Webster F, Bouck MS, Wright 
BL, & Dietrich P. 

Tidskrift: Canadian Journal of Nursing Research 

Årtal: 2006 Land: Kanada Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Hög 



 

 

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att screena och möta 
kvinnor som utsatts för VNR. 

Metod: Kvalitativ metod 
Semistrukturerade djupgående individuella intervjuer gjordes med 11st sjuksköterskor.  
Sjuksköterskorna rekryterades ifrån primärvården. De fick information om studien och fick sedan 
anmäla intresse till forskarna. Sjuksköterskorna hade från 5 års arbetserfarenhet upp till över 20 år. 
Deltagarna hade olika lång erfarenhet relaterat till att arbeta mer fokuserat med VNR. En 
forskningsassistent höll i intervjuerna som hade kunskap inom ämnet.   

Resultat: Resultatet identifierade 4st olika huvudteman; 
1. Hantera VNR 
2. Ställa frågan 
3. Vara vittne till berättelser av VNR 
4. Följa kvinnan som har utsatts 

Etiska överväganden: Studien var godkänd av en etisk kommitté. Deltagarna fick vara 
anonyma. Deltagarna fick godkänna tolkningen som forskarna gjort av intervjuerna så resultatet 
stämde överens med deras erfarenheter 

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

Författare: Wyatt, T., McClelland, M. L., & Tidskrift: Nurse Education in Practice 

Årtal: 2019 Land: USA Peer Reviewed: Ja Kvalitet: Hög  

Perspektiv: Sjuksköterskans perspektiv 
Syfte: Att ta reda på hur nyexaminerade sjuksköterskor identifierar och screenar patienter som 
utsatts för våld i nära relationer samt hur arbetsplatsen arbetar och utbildar vårdpersonalen kring 
detta.   

Metod: Kvalitativ metod med utgångspunkt genom Grounded teori 
Intervjuer via telefon genomfördes med 16 Nyblivna sjuksköterskor (12 st haft sin legitimation 
max 4 mån). Frågorna var öppna. Deltagarna rekryterades via webbplatser. Samtliga var kvinnor 
och medelåldern var 32 år samtliga var ifrån USA och pratade engelska.  

Resultat: Resultatet visade på 6 olika teman som beskrev deras erfarenheter ifrån utbildning och 
arbetsplats i relation till VNR. Dessa teman var; 
1. Beredskap 



 

 

2. Obehag 
3. Tabu 
4. Besvikelse  
5. Självsäkerhet 
6. Utvecklade insikter 

Etiska överväganden: Godkänd av etisk kommittee. Muntligt samtycke. Alla intervjuer var 
anonyma och ingen deltagare identifierades för att säkerställa sekretessen 

 


