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Sammanfattning Våld i partnerrelationer är ett växande 
folkhälsoproblem, inte minst i Sverige. Då 
sjukvården är den tredje största hjälpinstansen 
våldsutsatta vänder sig till, har sjuksköterskan en 
nyckelroll i att identifiera individer som utsatts för 
partnerrelaterat våld. Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med 
individer som utsatts för eller misstänks ha utsatts för 
våld i en partnerrelation. Studien genomfördes som 
en litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar 
utgjorde underlaget för resultatet. Ett hämmande 
förhållningssätt beskriver sjuksköterskors inställning 
till våld i partnerrelationer, myter, fördomar och 
antaganden. Ett utvecklande förhållningssätt 
beskriver sjuksköterskors positiva inställning till att 
identifiera våldsutsatta individer. Sjuksköterskorna 
beskriver en omvårdnad som präglas av respekt, tillit 
och stöd. Sjuksköterskans förhållningssätt är viktigt i 
identifierandet av våldet, det avgör om frågan om 
våld ska ställas. Sjuksköterskorna kände starkt behov 
av mer träning och utbildning för att känna sig bättre 
förberedda i mötet med de utsatta. Det är av stor 
betydelse att bemötandet av individer utsatta för våld 
i en partnerrelation gestaltas i 
sjuksköterskeutbildningen och i praktiken för att 
sjuksköterskan ska känna sig förberedd, få förmåga 
att kunna tillämpa god omvårdnad baserad på en bra 
värdegrund.  
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battered people turns to. Nurses have a key role in 
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the study was to describe the nurse's approach in the 
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Inledning 

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem världen över (Karlowicz, Clements & 
Adam-Tufts, 2009; Peckover, 2003; VanderEnde, Yountb, Dynesa & Sibley, 2012), bara i 
Sverige beräknas var tredje kvinna någon gång utsättas för våld eller hot om våld i en 
parrelation. Dagligen skrivs det i media om kvinnor och män som utsatts för våld orsakat av 
närstående. Denna typ av våld kan drabba både kvinnor och män, oavsett ålder, samhällsklass 
eller etnisk tillhörighet (Roark, 2010). Det vanligaste våldet är mäns våld mot kvinnor i 
heterosexuella parrelationer (Lundgren, E., Heimer, G. Westerstrand, J., & Kalliokoski, A-M, 
2001), vilket har uppmärksammats mer och mer de senaste decennierna (Heimer & Posse, 
2003). Våld i en partnerrelation sker vanligtvis i hemmet och innefattar såväl psykiska, 
fysiska som sexuella och emotionella former av våld (McDowall, 2010; Reisenhofer & 
Seibold, 2007). Många gånger associeras våld med olösta konflikter som eskalerar och blir till 
en metod för att styra den andra partnern (Fortin, Guay, Lavoie, Boisvert & Beaudry, 2012).   

Människor som utsatts för våld av sin partner kan uppleva hinder för att söka hjälp, bland 
annat på grund av en stark rädsla för sin egen säkerhet. Våldsutsatta individer känner brist på 
kunskap om vart de kan vända sig för att få professionellt stöd och hjälp (Peckover, 2003).  
Som sjuksköterska är det viktigt att erbjuda den utsatta individen både socialt och emotionellt 
stöd för att lättare kunna hantera och bearbeta händelserna denne utsatts för (Fortin et al., 
2012).  

I sjuksköterskans profession ingår det att tillämpa en bra värdegrund som vilar på en 
humanistisk människosyn, vilket beskriver det förhållningssätt som ligger till grund för de 
utgångspunkter som finns för att kunna tillämpa god omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a). Sjuksköterskan har i sin profession ansvar över att respektera 
autonomi, integritet, värdighet, olikheter, rättvisa samt att ingripa när människors hälsa hotas 
(ibid). Syftet med att ha en bra värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som 
grund för det dagliga vårdarbetet. Eftersom det är sjuksköterskan som har huvudansvaret när 
det gäller omvårdnad av våldsdrabbade individer krävs det att inte vara dömande, utan 
tillämpa en god värdegrund (McDowall, 2010).   

 

Bakgrund 

Relationsvåld 

Relationsvåld existerar i alla länder oavsett social, ekonomisk, religiös eller kulturell 
tillhörighet (World Health Organization [WHO] 2005).  En partnerrelation definieras som en 
intim relation mellan två individer, oavsett kön eller sexualitet (Socialstyrelsen, 2003).  Våld i 
en parrelation ses som ett allvarligt folkhälsoproblem med både akuta och långsiktiga 
negativa konsekvenser för de utsattas hälsa och välbefinnande (Leppäkoski et al, 2010). Våld 
i partnerrelationer är ett globalt och växande problem som påverkar både individen, familjen 
och samhället (Heimer & Posse, 2003; Johnston, 2006; Peckover, 2003; Roark, 2010;). 
Förövaren är ofta en närstående som den våldutsatte personen har eller har haft en intim och 
känslomässig relation med (Amnesty International, 2004).  
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Våld i en partnerrelation innefattar såväl fysiska och psykiska som mentala, sexuella och 
emotionella former av misshandel (McDowall, 2010; Reisenhofer & Seibold, 2007). Fysiska 
skador såsom örfilar, sparkar, slag, stryptag och skador efter användning av vapen och 
tillhyggen är ofta lokaliserade till huvud följt av armar, hals och buk. Psykiskt våld såsom 
mordhot, kränkningar, hot om fysiskt och/eller sexuellt våld, kontroll, frihetsberövande och 
hindrande från att söka hjälp är vanliga och det är ofta de psykiska skadorna som blir 
långvariga för de drabbade, vilka kan påverka den utsatta individen livet ut (Amnesty 
International, 2004). Partnerrelaterat våld sker till största delen i hemmet (Roark, 2010). 
Hemmet som är en plats som vanligtvis brukar förknippas med trygghet och skydd, blir för 
många istället förknippat med rädsla (Eliasson, 1997).  

Den vanligaste typen av våld i en partnerrelation är den som en man utövar mot en kvinna 
som denne har eller har haft ett förhållande med, men även kvinnor kan vara våldsamma i en 
heterosexuell relation, och likaså i samkönade relationer (WHO, 2005). Det finns dock ett 
stort mörkertal när det gäller män som blir misshandlade av kvinnor, eftersom män ofta 
känner en skam över att bli misshandlade av sin kvinnliga partner då det ses som socialt 
oacceptabelt (Fortin et al., 2012). Homo- och bisexuella anmäler inte eller söker hjälp för våld 
i nära relationer i samma utsträckning som heterosexuella gör (Regeringen, 2007). 
Relationsvåld mot kvinnor kan beskrivas som en mans metod att upprätthålla sin 
maktposition, detta som en följd av en ojämn maktfördelning mellan män och kvinnor (BRÅ, 
2009). Våldet skapas både ur samhälleliga värderingar, attityder och föreställningar och ur 
uttalade eller outtalade diskriminerande beteenden (Amnesty International, 2004). Det är 
vanligt förekommande att utsatta ser sig själva skyldiga till våldet, att det är något som 
provocerats fram genom att partnerns behov inte har tillfredsställt på ett önskvärt sätt 
(Amnesty International, 2004; Eliasson, 1997; Fortin et al., 2012;). Det kan göra det desto 
svårare att upptäcka fall av våld i en parrelation eftersom det ofta ses som en privat 
angelägenhet och att den utsatta individen själv tar initiativ till hjälp (Leppäkoski et al., 2010). 
Att bli utsatt för våld av sin partner hör till ett av de mest integritetskränkande brotten. Det 
finns många fördomar och förutfattade meningar kring varför män slår sin kvinnliga partner, 
till exempel att kvinnan egentligen njuter av det, att våldet provocerats fram, eller att 
förövaren skyller på alkoholpåverkan och inte kunnat styra över sina handlingar (Eliasson, 
1997). Relationsvåld är ett oerhört komplext fenomen och skall studeras som sådant, där 
strukturella och individuella omständigheter samverkar i en interaktion, där könsstrukturernas 
maktspel är en av dimensionerna (BRÅ, 2009). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt   
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 
uppmärksammades förhållningssättet som en grund för hur agerandet ser ut i olika situationer. 
Vidare anses det vara viktigt för sjuksköterskan att ha förmåga att regelbundet granska och 
analysera svagheter och styrkor i sitt eget agerande, såväl inom kompetens som inom 
profession, detta för att hela tiden utvecklas i sin yrkesroll (Socialstyrelsen, 2005). 
Omvårdnadsvetenskapligt ses människan som en fri individ som har förmåga att ta ansvar och 
göra egna val. Människan beskrivs både som en generell och unik varelse. Varje möte med 
individen ska ske med beaktning av dess unika förutsättningar, där mötet bör skapa en 
ömsesidig öppenhet som ger tillfälle att dela och förstå verkligheten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a). Sjuksköterskan bör inför varje samtal med vårdtagaren 
reflektera över sina egna handlingar, tankar och känslor, detta för att få djupare kunskap om 
sitt eget förhållningssätt och etiska svårigheter i mötet (ibid). I samtalet med andra formas en 
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bild av oss själva och världen. I Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2010a) beskrivs värdegrund som en samling centrala värden som ska symbolisera en idealbild 
av de värderingar som ska genomsyras i mötet mellan människor. Detta bygger på en 
demokratisk gemenskap och en tydlig dialog där värdegrunden ska spegla verksamheten och 
forma det dagliga vårdarbetet (ibid). 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) belyser vikten av 
att ge god omvårdnad som främjar hälsa, återställer hälsa, förebygger sjukdom och lindrar 
lidande. God omvårdnad definieras som god och säker vård som utgår från den aktuella 
situationen för vårdtagaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnad ska ges på ett 
sådant sätt att respekt för mänskliga rättigheter tillämpas samt att hänsyn tas till människors 
olika tro och värderingar, då personliga värderingar också har betydelse för hur interagerandet 
sker med varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010b). Det är personliga värderingarna 
som även utgör grunden för olika attityder. En attityd definieras som en ospecifik princip som 
är utgångspunkten som vägleder alla individer i deras beteende (Eliasson, 1997).  

I mötet med en våldsutsatt individ är förtroende och tillit några av de viktigaste delarna som 
den våldsutsatta behöver känna gentemot vårdgivaren, och speglar sedan erfarenheten av det 
vårdtillfället. En faktor som också är viktig för vårdpersonal att tänka på vid mötet är 
kroppsspråket som speglar humör, känslor och värderingar, vilket är avgörande för 
vårdtagarens vidare förtroende för sjuksköterskan (McDowall, 2010). För många individer 
drabbade av partnerrelaterat våld kan tilliten för andra människor vara så låg att det kan vara 
svårt att ta emot den hjälp som hälso- och sjukvården kan erbjuda (Heimer & Posse, 2003). 
Det är viktigt att som vårdpersonal inte se den utsatta individen som ett offer som saknar 
förmåga och vilja att förändra sin situation (Björck & Heimer, 2008). 

Sjukvården, framförallt akutmottagningar och primärvården är den tredje vanligaste 
hjälpinstansen våldsutsatta vänder sig till, näst efter polis, familj och vänner (Reisenhofer & 
Seibold, 2007), vilket innebär att vårdpersonalen på dessa vårdinrättningar måste vara 
uppmärksam och ha förmåga att kunna hantera och bemöta våldsutsatta individer 
(Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010). Som sjuksköterska på olika vårdinrättningar 
krävs det även att ha förmåga att kunna ge stöd och hjälp utifrån varje enskild människas 
behov (McDowall, 2010). För att kunna ställa frågor om våld krävs det att sjuksköterskan tar 
sig tid till, och har kunskap inom området för att kunna möta och bekräfta individen (Heimer 
& Posse, 2003). I regeringens skrivelse Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot 
kvinnor (Regeringen, 2007) ges förslag på insatser som krävs för att kunna identifiera våld i 
nära relationer, det ska göras utifrån ett ekonomiskt, socialt, rättsligt och hälsorelaterat 
perspektiv, samt ur ett jämställdhetsperspektiv. Hälso- och sjukvården har ett tydligt ansvar 
när det gäller att identifiera våld och att omhändertagandet innefattar både medicinskt och 
psykosocialt stöd (ibid). Det är viktigt att komma ihåg att våldsutsatta individer är utsatta för 
ett multitrauma med mycket blandade känslor, vilket ställer särskilda krav på hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Personer som utsatts för våld i en partnerrelation är såväl psykiskt och 
fysiskt som rättsligt och socialt skadade (Eliasson, 1997). Det förekommer svårigheter i 
identifierandet av individer utsatta för våld, då förnekande är en vanlig del i krishanteringen, 
där de istället exempelvis skyller skadorna på andra orsaker. Ofta söker sig utsatta till 
vårdinrättningar på grund av andra besvär såsom magbesvär, sömnsvårigheter, suicidförsök, 
posttraumatisk stress, depression, oro och ångest (Johnston, 2006; Roark, 2010; Leppäkoski et 
al., 2010). Då våldsutsatta individer ofta efter en lång tids tvekan slutligen vågar söka hjälp, 
krävs ett professionellt bemötande från hälso- och sjukvården (Brottsförebyggande rådet 
[BRÅ] 2009). Varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar, bemötande 
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och beslut, eftersom omvårdnad grundar sig i mötet mellan vårdgivare och vårdtagare (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2009).  

Problemformulering 
Våld i partnerrelationer är ett folkhälsoproblem både i Sverige och internationellt, vilket 
involverar och påverkar vården på olika sätt, där sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med 
utsatta individer. Det är därför viktigt att få insikt i hur sjuksköterskan förhåller sig och hur 
sjuksköterskan bör förhålla sig utifrån professionen baserad på en god värdegrund i mötet 
med våldsutsatta individer, för att få ökad förståelse och fördjupning av den kompetens som 
främjar en god omvårdnad.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med individer som 
utsatts för eller misstänks ha utsatts för våld i en partnerrelation.  

Metod 
Studien är gjord som en litteraturöversikt enligt Friberg (2006), där syftet var att genom 
granskning av vetenskapliga artiklar och litteratur få en djupare förståelse inom det valda 
området. 

 

Datainsamling 
För att få en överblick över det valda forskningsområdet och för att avgränsa 
forskningsproblemet gjordes en osystematisk litteratursökning som en del i den inledande 
litteratursökningen (Friberg, 2006). Därefter gjordes den egentliga sökningen, som en 
systematisk litteratursökning (ibid). De båda sökningarna gjordes i utvalda, lämpliga 
databaser, Cinahl och PubMed, vilka innehåller vetenskaplig omvårdnadsforskning av hög 
kvalitet. Sökningar gjordes även i Psychinfo men gav inga ytterligare artiklar som svarade till 
syftet, därför redovisas inte dessa sökningar. Utifrån problemformuleringen och syftet 
bestämdes relevanta sökord, dessa var partnerrelaterat våld, sjuksköterska, omvårdnad, 
förhållningssätt och erfarenheter. Därefter översattes orden till engelska och gav 
motsvarigheterna Intimate partner violence/domestic violence, nurse, nursing, approach och 
experience. Formuleringarna av sökorden såg olika ut i databaserna. I databasen PubMed 
användes ordet approach, och i databasen Cinahl användes ordet experience. Respektive 
sökord användes i båda databaserna, men gav inte några nya artiklar till resultatet, vilka därför 
inte redovisas i sökordsöversikten. För att tydliggöra vilka samband sökorden hade till 
varandra användes orden AND och NOT med hjälp av boolsk söklogik (Friberg, 2006).  
Samtliga sökningar gjordes i fritext för att inte begränsa sökningarna genom att använda 
MeSH-termer eller Cinahl Headings, detta för att inte riskera att välja bort artiklar som kunde 
vara relevanta. Valda sökord publiceras i tabell 1, och sökhistoriken med de olika sökorden 
som gav relevanta vetenskapliga artiklar till resultatdelen från de olika databaserna visas i 
tabell 2. Ett flertal artiklar återkom på sökningarna.  
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Inklusions- och exklusionskriterier valdes ut för att få så hög sensivitet och specificitet som 
möjligt (Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C, 2011). Inklusionskriterierna för studien var 
researchartiklar och skrivna inom de senaste tio åren. Exklusionskriterierna var att artiklarna 
inte skulle vara skrivna om barn eller djur. 

Antalet träffar preciserades genom inklusionskriterier och exklusionskriterier för att avgränsa 
sökningen. Första sökningen gjordes i Cinahl på sökorden nursing AND intimate partner 
violence vilket gav 61 träffar. Övriga sökord som användes i databasen kombinerades enligt 
Boolsk söklogik (Friberg, 2006). De boolska söktermerna som användes var AND och NOT. 
Träffar som inte gav några relevanta vetenskapliga artiklar redovisas inte i sökhistoriken. 
Totalt valdes sjutton artiklar ut till urval 1.  

Efter att ha sökt artiklar i databasen Cinahl gjordes sedan sökningar i databasen PubMed. I 
flertalet sökningar i PubMed användes samma sökord som i Cinahl. Sökorden kombinerades 
och söktes i fritext. Även här användes boolsk söklogik AND och i sökningarna nurse/nursing 
och domestic violence/intimate partner violence. Då PubMed är en större databas än Cinahl 
avgränsades sökningen med begränsningarna NOT children, abstract available och human. 
Sökningarna gav totalt sex artiklar till urval 1.  

Friberg (2006) tar upp manuell sökning som ett komplement då vissa artiklar kan vara svåra 
att hitta i systematisk litteratursökning. Två manuella sökningar gjordes baserade på Cinahls 
förslag på relevanta artiklar. Sökningen gav två vetenskapliga artiklar till urval 2.   

Totalt 25 kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes ut till urval 1, då titel och abstract 
överensstämde med studiens syfte, båda metoderna valdes för att få så bred kunskap om 
forskningsproblemet som möjligt. Därefter lästes artiklarna igenom enskilt och efter det 
diskuterades de gemensamt. Sju artiklar exkluderades eftersom de inte svarade till studiens 
syfte. De övriga 18 artiklarna granskades sedan gemensamt utefter vetenskaplig grad enligt 
Olsson & Sörensens (2011) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Efter 
granskningen exkluderades ytterligare tre artiklar då de graderades till grad III. Sex artiklar 
graderades till grad I och vars resultat ansågs vara relevant till studiens syfte. Nio artiklar 
graderades till grad II, dessa inkluderades också till urval 2 då de ansågs vara relevant till 
studiens syfte.  

Databearbetning 
Artiklarna som valdes ut till urval 2 lästes ett flertal gånger både enskilt och gemensamt. 
Resultatet från de 15 artiklarna plockades ut och sammanfattades enskilt, sedan jämfördes 
sammanfattningarna för att komma fram till likheter och skillnader (Friberg, 2006). Likheter 
som var genomgående i artiklarna var sjuksköterskans vilja att identifiera våld och vilja att 
hjälpa utsatta individer, vilket ledde fram till rubriken Ett utvecklande förhållningssätt, där det 
fanns ett positivt förhållningssätt fanns det också ett negativt förhållningssätt som också var 
likt i samtliga artiklar. Det negativa förhållningssättet speglade sjuksköterskans ovilja att 
identifiera våldet, vilket ledde fram till rubriken Ett hämmande förhållningssätt. Resultaten i 
artiklarna översattes och sammanfattades i ett gemensamt dokument. Efter att 
sammanfattningarna diskuterats, kunde mönster i resultaten urskiljas. Tillsammans valdes den 
mest relevanta fakta ut ur artiklarnas resultat och strukturerades upp i form av färgkodning. 
Färgkodningen strukturerade resultatet efter mönstret som kunde urskiljas. Utifrån de 
mönstret framställdes två huvudteman som speglade sjuksköterskans förhållningssätt. Ett 
hämmande förhållningssätt och Ett utvecklande förhållningssätt.  
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Resultat 

I resultatet nedan redovisas sjuksköterskans olika förhållningssätt i mötet med partnerrelaterat 
våld. Ett hämmande förhållningssätt beskriver sjuksköterskans negativa förhållningssätt och 
Ett utvecklande förhållningssätt som beskriver sjuksköterskans positiva förhållningssätt i 
mötet med våld i partnerrelationer. 

 

Ett hämmande förhållningssätt 

Myter, stereotyper, fördomar och förutfattade meningar ledde till ett hämmande 
förhållningssätt, då sjuksköterskan förhindrades från att kunna identifiera våld i en 
partnerrelation (Bengtsson-Tops, Saveman & Tops, 2009; Inoue & Armitage, 2006; 
Robinson, 2010). Vidare förknippades ett hämmande förhållningssätt med sjuksköterskans 
fördomar som speglade samhällets syn på våld. Sjuksköterskan tenderade att vara dömande i 
mötet baserat på samhällets värderingar. Omedvetet fick sjuksköterskan sina uppfattningar om 
individen som utsatts för våld, vilket sedan formade deras agerande (Inoue & Armitage, 
2006). Ett agerande utifrån ett hämmande förhållningssätt kunde framkomma då 
sjuksköterskan ansåg att våld i en partnerrelation inte var ett hälsoproblem utan snarare ett 
socialt problem, där människor dömde utifrån vad de såg och tog inte definitionen våld i 
partnerrelationer på allvar (Robinson, 2010). Eftersom partnerrelaterat våld var svårt att 
identifiera, var det lätt att tro att det var mer sällsynt än vad det var (Sundborg, Saleh-Stattin, 
Wändell & Törnkvist, 2012). Några sjuksköterskor beskrev våld i hemmet som något väldigt 
privat och att det därför ofta döljs från andra människor (Inoue & Armitage, 2006). Andra 
sjuksköterskor beskrev partnerrelaterat våld som det och som en privat familjär konflikt som 
ingen utomstående skulle behöva bli beblandad med (Tower, Rowe & Wallis, 2012). 
Uppfattningarna om partnervåld som en privat angelägenhet tenderade att göra sjuksköterskan 
ovilliga att fråga om våldet, även om misstanken om att skadorna orsakats i samband med 
våld fanns (Inoue & Armitage, 2006). Ytterst få sjuksköterskor ansåg att det var praxis och en 
del av deras profession att fråga och prata om partnerrelaterat våld (Ramsay, Rutterford, 
Gregory, Dunne, Eldridge, Sharp & Feder, 2012; Robinson, 2010). Det fanns också 
sjuksköterskor som ansåg att det skulle vara kränkande att fråga om partnerrelaterat våld, 
vilket skapade rädsla hos dem (Robinson, 2010), det förstärkte det hämmande 
förhållningssättet. Rädslan över att göra individen som utsatts för våld upprörd, gjorde att 
sjuksköterskan blev passiva i mötet och gjorde att de uppträdde på ett opersonligt sätt. Många 
sjuksköterskor ansåg att det var omöjligt att vara emotionellt engagerad i alla individers 
livssituation (Tower et al., 2012). Sjuksköterskan kände att det var svårt att låta bli att 
kategorisera personerna utifrån deras problem (Tower et al., 2012). De förlitade sig på 
individens beteende och utseende för att identifiera våldet (Robinson, 2010), exempelvis att 
personen som utsatts för våld var av låg socioekonomisk klass eller var missbrukare av 
alkohol och droger (Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskan tenderade att tro att det alltid 
fanns en orsak till våldet, antingen hos förövaren eller hos offret, de såg inte heller att 
personen som utsatts för våldet var helt oskyldig utan kunde ha framstått som provocerande. 
Våldet måste ha utlösts av offrets beteende eller attityd, sjuksköterskan ansåg att det därför 
var svårt och orättvist att enbart beskylla förövaren (Inoue & Armitage, 2006). 

Manliga sjuksköterskor trodde att det var lättare för våldsutsatta personer att prata mer öppet 
om våldet med individer som kunde relatera till våldet (Robinson, 2010). Exempelvis om 
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offret var en kvinna, trodde manliga sjuksköterskor att personen skulle ha lättare att prata med 
en kvinnlig sjuksköterska, än med en manlig, om en man var orsaken till våldet. Anledningen 
var att män då kunde var förknippade med det våld som kvinnan hade utsatts för. Många av 
de manliga sjuksköterskorna erkände att de kände sig mer bekväma med att ta hand om de 
medicinska aspekterna, såsom skador, istället för de emotionella aspekterna av våldet (Ibid). 

I en studie av Robinson (2010) upplevde sjuksköterskor rädsla över att bli för involverade i 
våldsutsatta individers situation, och intog en skyll-dig-själv-attityd. Flera sjuksköterskor i en 
studie av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan (2012), uppgav olika former av 
hinder för att kunna identifiera och fråga om partnerrelaterat våld, bland annat otillräckliga 
åtgärder för de misshandlade, på grund av personal- och kunskapsbrist. Vissa sjuksköterskor 
hade infört policyn fråga inte-berätta inte som innebar att inte fråga om våldet för att slippa 
möta svaren. Denna form av tänkande var starkt förknippat med ett hämmande 
förhållningssätt, då sjuksköterskorna inte känner att de har kunskap nog att möta våldsutsatta 
individer, utan istället blundade för vad de såg (Robinson, 2010). Sjuksköterskorna var rädda 
för svaren personer utsatta för våld kunde ge och hur de i så fall skulle gå vidare med svaret. 
Sjuksköterskorna kunde inte heller under några omständigheter förstå hur personer som 
utsatts för våld, kunde gå tillbaka till en våldsam relation, eller stanna kvar hos sin våldsamma 
partner (Robinson, 2010).  En stark vanmakt var en vanlig känsla hos sjuksköterskan över det 
faktum att individen ofta återvände till förövaren, det kunde leda till en negativ förändring i 
omvårdnaden gentemot våldsutsatta individer (Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2011; 
Robinson, 2010). Det var svårt att sympatisera med individer utsatta för våld efter att de valt 
att gå tillbaka eller stanna i den våldsamma relationen tyckte en del sjuksköterskor, de frågade 
sig själva hur de skulle få hjälp och uppbackning med att behålla medlidandet, engagemanget 
och stöttandet av offret. Det kändes som ett bakslag varje gång en våldsutsatt person 
återvände till förövaren (Brykczynski et al., 2011).  

Frustration var en vanlig känsla kopplat till tidsbrist, då sjuksköterskor upplevde det som 
stressande att inte kunna ta sig tid till att lyssna på våldsutsattas upplevelser (Goldblatt, 2009; 
Robinson, 2010). I ett hämmande förhållningssätt tillhörde den osäkerhet och omedvetenhet 
som sjuksköterskan kände om vilka relevanta resurser som fanns att tillgå som hjälp för de 
utsatta individerna (Ramsay et al., 2012). Flera sjuksköterskor ansåg inte heller att de fått 
adekvat träning för att möta situationerna och att de inte hade tillräcklig förmåga att kunna 
hantera relationsvåld, vilket gjorde att de kände sig oförberedda inför varje möte (Ibid). En del 
sjuksköterskor ansåg att det inte var någon idé att erbjuda någon hjälp eftersom det inte fanns 
någon effektiv behandling (Gutmanis., Beynon., Tutty., Wathen, & MacMillan, 2007), vilket 
stärkte det hämmande förhållningssättet. 

Några sjuksköterskor ifrågasatte sin professionella kompetens och uttryckte hjälplöshet i 
mötet med personer utsatta för våld, då många utav de våldsutsatta individerna i vissa fall, 
varken ville eller vågade ta emot den hjälp som erbjöds (Robinson, 2010). Vilket orsakade 
känslor som maktlöshet och frustration över de brister som fanns när det gällde kunskap och 
träning (Bengtsson-Tops et al., 2009). Om de utsatta personerna inte ville anmäla fallen av 
misshandel, fanns det inte så mycket att göra förutom att plåstra om dem och ge dem råd 
(Robinson, 2010). I takt med att sjuksköterskan kämpade med att möta våldsutsatta individer 
och hantera deras känslor som ensamhet och avsaknaden av stöd, försökte sjuksköterskan 
samtidigt ignorera sina egna känslor och åsikter kring våldet. Det gjorde det svårt att agera 
kompetent och att vara professionell (Häggblom & Möller, 2006). Mötet med våldsdrabbade 
utlöste en stark känsla av oro och stress hos sjuksköterskan. Samtidigt uttryckte 
sjuksköterskorna ilska och besvikelse gentemot läkare som inte alltid tycktes bry sig, samt 
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otillräcklig respons från socialtjänsten, vilket gjorde att sjuksköterskorna kände sig ensamma i 
ansvaret om våldsutsatta personers vård (ibid).  

 

Ett utvecklande förhållningssätt 
Sjuksköterskor i en studie av Häggblom & Möller (2006) visade tydlig kompetens och 
expertis i sin roll som en av de viktigaste personerna att tillhandahålla hjälp för 
våldsdrabbade, de såg sig själva ha en nyckelroll i identifierandet av våldet och i mötet med 
den våldsutsatta individen (Ibid). Oavsett vilket våld det rörde sig om och oavsett vad våldet 
hade för roll i samhället så ansåg sjuksköterskorna att våldet var en hälsofråga att ta på allvar, 
och att de kände vilja inför att ta itu med frågor rörande våld som en del av rollen som 
sjuksköterskor. Omtanke och respekt i bemötandet av individerna som utsatts för 
partnerrelaterat våld var viktigt för sjuksköterskorna (Inoue & Armitage, 2006). Flertalet 
sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att skapa en miljö där personer som utsatts för våld 
kunde diskutera våldet öppet utan att de kände att de blev dömda eller anklagade 
(Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskorna var medvetna om att de inte fick döma utifrån 
vad de såg, utan istället förstå att våldet förekommer på alla sociokulturella nivåer. En person 
som utsatts för våld är redan förödmjukad, och att som sjuksköterska vara dömande ökade den 
känslan (Ibid). I ett utvecklande förhållningssätt krävdes det att sjuksköterskan förstod hur 
viktig roll de hade i mötet med individen, då vårdtillfället faktiskt kunde bli en vändpunkt i 
personens liv. Sjuksköterskan skulle också förstå den process som våldsdrabbade personer går 
igenom, att lämna ett våldsamt förhållande är en process (Brykczynski et al., 2011). För att 
sjuksköterskan skulle kunna bemöta drabbades berättelser om våld ansågs det viktigt att först 
lära sig att hantera den egna faktorn av rädsla (ibid). 

Sjuksköterskor som själva hade utsatts för våld, påtalade att det var viktigt att hålla sina 
negativa och privata erfarenheter av våld separerade från utsattas erfarenheter. Våldsutsatta 
sjuksköterskor fick kämpa för att kunna möta individernas behov samtidigt som de kände 
maktlöshet över att personen var i fara (Häggblom & Möller, 2006).  Personliga erfarenheter 
av våld som sjuksköterskorna hade, drev dem att vilja hjälpa andra i liknande situationer, än 
de sjuksköterskor som inte hade några personliga erfarenheter av våld. Vissa av 
sjuksköterskorna fick kompromissa med sina egna, personliga erfarenheter av misshandel. 
Det var en utmaning att ignorera sina egna känslor (Häggblom & Möller, 2006). 
Sjuksköterskor som hade utsatts för våld av en partner tenderade att identifiera några fler fall 
av misshandel än sjuksköterskor som inte utsatts. Den personliga erfarenheten av misshandel 
gjorde att sjuksköterskorna misstänkte misshandel oftare än sjuksköterskor som inte utsatts 
för partnerrelaterat våld, de hade också lättare för att känna igen och se mönster och tecken 
hos individen som gjorde att de misstänkte att våld hade förekommit (Beynon et al., 2012; 
Hinderliter, Doughty, Delaney & Pitula, 2006).    

Engagemang och att hjälpa individer som överlevt våld var känslor sjuksköterskor uppvisade, 
de kände också ett stort ansvar över att kunna identifiera våldet, vilket kunde rädda de utsatta 
individerna från ytterligare våld (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor i Häggblom & 
Möllers (2006) studie påtalade också hur viktigt det var att ha ett beundrande och bekräftande 
förhållningssätt. Ett utvecklande förhållningssätt innebar att visa förståelse och känslosamhet, 
samt att uppmuntra och försäkra våldsdrabbade om att sjuksköterskan lyssnade på dem (ibid). 
Aktivt lyssnande var viktigt för att skapa en god relation där personer drabbade av våld kände 
att de kunde berätta om våldet och att de fick vetskapen om att dörren alltid stod öppen för 
samtal (Brykczynski et al., 2011).  Mötet med våld i partnerrelationer var en utmaning för 
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sjuksköterskans yrkesrollsuppfattning. Det var viktigt att skapa en god relation till individen, 
en relation som byggde på förtroende och tillit (Goldblatt, 2009). För att sjuksköterskor skulle 
kunna tillämpa ett utvecklande förhållningssätt krävdes det att sjuksköterskorna hela tiden 
strävade efter att etablera en relation med den utsatta personen baserad på stöd och tröst 
(Bengtsson-Tops et al., 2009). Humanitet och god vilja var viktigt i mötet med misshandlade 
individer, att visa omsorg och respekt i vårdandet. Sympati beskrevs som ett nyckelbegrepp 
för omvårdnaden. Sjuksköterskan försökte vara rationell och inte pressa personen (Inoue & 
Armitage, 2006). I en studie av Hughes (2010) beskrev sjuksköterskorna vikten av att vara 
stöttande och låta den drabbade personen styra över sina egna beslut. Ibland kunde 
sjuksköterskorna vara så inriktade på den fysiska hälsan, att de glömde den viktiga 
emotionella och känslomässiga hälsan, som låg till grund för upplevelsen av den fysiska 
hälsan. Sjuksköterskorna berättade att de förstod att den emotionella hälsan påverkade den 
fysiska hälsan, som i sin tur påverkade svaren de fick när de upptog våldsutsattas anamnes. 
De betonade vikten av att tillämpa vårdandet utifrån ett helhetsperspektiv (Hughes, 2010). Ur 
ett utvecklande förhållningssätt beskrivs en bra sjuksköterska som engagerad, tillitsfull, 
professionell, flexibel, ärlig, empatisk, trovärdig, stöttande och som länken till andra 
hjälpinstanser. Sjuksköterskan är i sin profession bunden till att ha en neutral inställning till 
individens förhållande till våld (Häggblom & Möller, 2006). Känslan av att vilja hjälpa var 
stor bland sjuksköterskorna, de uttryckte sympati och medlidande (Tower et al., 2012). De var 
medvetna om att små ordinära saker i mötet kunde göra stor skillnad, exempelvis tonen i 
rösten, att visa medlidande, få våldsutsatta att känna sig trygga och att inte stigmatisera eller 
göra antaganden om en våldsdrabbads situation. Sjuksköterskorna backade upp med 
självförtroende och var stöttande i beslut som personen tog, samt att ge tid, att aktivt lyssna, 
ha ögonkontakt, och att förklara varför frågorna om misshandeln ställts (Tower et al., 2012).  
Kunskapen om vilka frågor som var lämpliga att ställa och hur de skulle ställas var viktigt 
(Häggblom & Möller, 2006). En sjuksköterska ansåg att det var viktigt att inte heller döma 
våldsutsattas partner som var orsak till misshandeln, då det skulle vara respektlöst mot 
våldsdrabbade, då personerna troligen kände kärlek till förövaren (Tower et al., 2012). 

Många av sjuksköterskorna i en studie av Goldblatt (2009) tog med sig jobbet hem och 
ventilerade händelserna och känslorna med sina närstående. Genom att ventilera sina tankar, 
upplevelser och funderingar med kollegor, upplevde sjuksköterskorna styrka och uppmuntran 
i sitt arbete (Häggblom & Möller, 2006). Ett fungerande samarbete mellan professionerna i 
teamet var viktigt för att främja kommunikationen mellan dem (Bradbury-Jones., Duncan., 
Kroll., Moy., & Taylor, 2011). Träning, erfarenheter, mentorskap och att dela berättelser om 
utmaningar och framgång med andra i teamet var viktigt för sjuksköterskorna att lära sig 
hantera partnerrelaterat våld och på så vis utvecklas i möten med våldsutsatta individer 
(Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskorna i studien av Brykczynski et al (2011) kände att 
de behövde få uppbackning av övriga i vårdteamet, då sjuksköterskorna kände att de inte 
alltid kunde ställa allting till rätta, behövde nå en viss nivå av acceptans och vetskap om att de 
gjorde sitt bästa och gå vidare för att hjälpa utsatta som var redo att ta emot hjälp (ibid). 
Många sjuksköterskor erkände brist på kunskap om våld, men var öppna för att lära sig mer 
om det, vilket stärkte det utvecklande förhållningssättet. De delade även med sig av sina egna 
personliga erfarenheter, som hjälpte dem att kunna arbeta med våld i nära relationer (Beynon 
et al., 2012). Sjuksköterskorna kände sig positivt inställda till träning för att kunna höja sin 
kompetens i mötet med partnerrelaterat våld (Sundborg et al., 2012).  

 I Natan & Rais (2010) studie, trodde sjuksköterskorna inte att våldsdrabbade var ansvariga 
för misshandeln, utan såg våldet som ett onormalt fenomen, där de såg ett tydligt samband 
mellan kunskap, attityder och normer i problematiken kring våld i nära relationer. Desto mer 
sjuksköterskorna kom i kontakt med våldet, desto mer började de på egna initiativ söka 
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information om fenomenet våld i nära relationer i massmedia och i litteratur för att kunna 
involvera sig mer i våldsutsattas situation (Sundborg et al., 2012). Sjuksköterskorna ville 
skaffa sig mer kunskap för att visa ett personligt engagemang och intresse för 
våldsproblematiken. Många ansåg att det viktigaste i mötet var att de var väl förberedda, att 
de kände sig förberedda var en grund i bemötandet och i vården (Ibid). Fastställda kliniska 
riktlinjer ansåg sjuksköterskorna skulle underlätta för dem i arbetet med partnerrelaterat våld, 
likaså mer träning och utbildning (Hughes, 2010). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Utifrån valt syfte och problemformulering valdes databaserna Cinahl och PubMed ut, då de 
innehåller forskning inom omvårdnad samt innehåller mängder av evidensbaserade 
kunskaper. Artiklarna som valdes ut var alla skrivna på engelska, vilket kan anses vara en 
styrka då det vetenskapliga språket i världen är engelska samt att majoriteten av vetenskapliga 
tidskrifter endast publicerar artiklar på engelska. En annan styrka i de utvalda 
resultatartiklarna var att de var framställda i flera olika länder, såsom Canada, England, USA, 
Israel, Finland, Japan, Australien och Sverige, vilket gav ett bredare perspektiv på 
sjuksköterskans förhållningssätt i olika kulturer i flera länder. Då Sverige är ett mångkulturellt 
land är det av vikt att belysa forskningsproblemet utifrån olika kulturella perspektiv. 
Skillnaderna mellan artiklarna var bland annat de kulturella skillnader som speglade vart 
studierna var gjorda. Nackdelen med att ha studier gjorda i länder vars kultur skiljer sig från 
Sverige kan vara att synen på partnerrelaterat våld är så pass olik Sveriges syn, vilket gör att 
forskningsresultatet inte kan vara representativt för svensk sjukvård. 

MeSH-termer och Cinahl Headings valdes medvetet bort, eftersom det finns en risk att missa 
relevanta artiklar genom denna form av sökning, därför gjordes alla sökningar istället i fritext. 
Sökorden kändes relevanta till syftet och flera artiklar återkom i sökningarna, vilket stärkte 
sökordens relevans. Föreliggande arbete har ett tydligt syfte där sjuksköterskans 
förhållningssätt belyses ur två synvinklar, ett hämmande förhållningssätt och ett utvecklande 
förhållningssätt, vilket speglade både en positiv samt en negativ syn på sjuksköterskans 
agerande i mötet med partnerrelaterat våld. 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med individer som 
utsatts för eller misstänks ha utsatts för våld i parrelationer, och urvalet resulterade i elva 
kvalitativa artiklar och fyra kvantitativa artiklar. Majoriteten av urvalet var kvalitativa artiklar, 
vilket enligt Friberg (2006) och Willman et al. (2011) ger en ökad förståelse för kliniska 
erfarenheter och individers individuella behov. Inga kvantitativa artiklar exkluderades då 
deras resultat var relevanta till studiens syfte, då en kvantitativ metod innefattar ett större antal 
individer, vilket gör studien mer representativ. Det kan ses som en styrka att ha studier gjorda 
både med kvalitativ och kvantitativ metod, då det ökar bredden på kunskap inom valt 
problemområde. De abstract som sedan lästes valdes då artiklarnas titlar svarade mot studiens 
problemformulering och syfte.  Efter att ha läst abstract gjordes en enskild analys och tolkning 
för att sedan sammanföra den enskilda analysen till en gemensam granskning med hjälp av 
Olsson & Sörensens (2011) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Därefter 
diskuterades och sammanfattades de utvalda resultatartiklarna flera gånger. Att först läsa 
artiklarna enskilt för att få olika aspekter på artiklarna och sedan granska de gemensamt för att 
få en ömsesidig syn på den vetenskapliga kvaliteten, ses som en styrka. Sex av 
resultatartiklarna graderades till grad I. De övriga nio artiklarna graderades till grad II. Efter 
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granskning av vetenskaplig grad ansågs artiklarna ha tillräckligt hög vetenskaplighet samt att 
deras resultat var relevanta till studiens valda syfte. Sju artiklar redovisade bortfall, vilket kan 
anses som en styrka, få artiklar hade bortfall som påverkade resultatet. De artiklar som 
redovisade stort antal bortfall och som svarade till syftet, valdes med till urval 2 då resultatet i 
artiklarna ändå ansågs vara relevant till syftet. Efter att artiklarnas vetenskapliga kvalitet 
granskats ytterligare, sammanställdes artiklarnas resultat för att komma fram till rubriker till 
resultatet, vilket resulterade i tidigare nämnda huvudteman. Majoriteten av artiklarna 
representerar både manliga och kvinnliga sjuksköterskor, även om andelen män i studierna 
var lägre än kvinnor. Det kan vara en nackdel att det inte var jämnt antal kvinnor och män, då 
deras syn på forskningsproblemet inte lyfts på samma sätt som kvinnors. Det valdes inte 
medvetet bort några studier som inte representerade män. En skillnad mellan artiklarna var 
manliga och kvinnliga sjuksköterskors olika perspektiv på hur vård av våldsutsatta individer 
skulle tillämpas.  
 

Resultatdiskussion 
I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) beskrivs 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden, som bland annat är att främja hälsa. 
Omvårdnaden beskrivs från en humanistisk grundsyn där människan ses som en skapande, 
aktiv varelse och som en del i ett sammanhang. Mötet mellan sjuksköterska och utsatt individ 
skall ske på personnivå, där förståelse för vad en människa är, har en viktig roll för att kunna 
beskriva vad hälsa och omvårdnad är. Värderingar speglar denna förståelse. En bra 
värdegrund för omvårdnad innebär att i mötet med en patient vara uppmärksam och mottaglig 
för den utsatthet en person beroende av vård känner, och ge en god omvårdnad som präglas av 
att inte utsätta individen för lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). Vidare i 
Värdegrund för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2010 a) betonas vikten av att hela 
tiden bemöta offren efter deras individuella förutsättningar.  I det hämmande 
förhållningssättet som sjuksköterskorna uppvisade, påvisades det tydliga brister i bemötandet 
av våldsutsatta individer, där värderingar speglade samhällets och kulturens syn på våld 
(Inoue & Armitage, 2006). Amnesty International (2004) bekräftade detta, då våldet snarare 
handlade om gradskillnad än artskillnad. Våld i partnerrelationer skiljer sig från land till land, 
både i uttryck och omfattning, men det finns vissa gemensamma rötter. Våldet växer i de 
samhälleliga föreställningar, attityder och värderingar, samt uttalade eller outtalade beteenden 
med diskriminerande innebörd (ibid). Ett dåligt bemötande kan påvisas genom att 
sjuksköterskan uppvisar brist på engagemang, använder förolämpande uttryck och 
bagatelliserar skadan (Eliasson, 1997). Det finns också hinder ur vårdpersonalens perspektiv, 
exempelvis att sjuksköterskan känner stark rädsla för att ställa frågor om våld som eventuellt 
kan kränka den utsatta, eller att sjuksköterskan själv har erfarenheter av våld sedan tidigare 
som gör att situationen blir obehaglig och känslosam (Björck., & Heimer, 2008). Fördomar, 
myter och stereotyper var en genomgående faktor i det hämmande förhållningssättet. 
Förutfattade meningar såsom att offren är av låg socioekonomisk klass, drog- eller 
alkoholmissbrukare var vanligt förekommande bland sjuksköterskorna (Robinson, 2010). 
Vidare kunde offren anses vara en orsak till våldet, genom att personen uppträtt provocerande 
eller att de inte tillgodosett partnerns behov, och att de därför behövde uppfostras (Eliasson, 
1997; Fortin et al., 2012). En annan fördom om varför män slår sin kvinnliga partner, var till 
exempel att kvinnan njuter av det (Eliasson, 1997; Inoue & Armitage, 2006). De 
föreställningar, förutfattade meningar om våld och kvinnans beteende tenderade i att 
sjuksköterskorna uttryckligen var dömande i mötet baserat på dessa föreställningar (Inoue & 
Armitage, 2006). Ur utsattas individers perspektiv efter att ha sökt vård relaterat till våld 
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upplevdes de i mötet som stigmatiserade, socialt isolerade, missförstådda och att de av 
sjuksköterskorna blev beskyllda för skadorna (Reisenhofer & Seibold, 2007).  

Alla människor har fördomar och föreställningar om hur saker är och ska vara. I det 
hämmande förhållningssättet som symboliserar sjuksköterskans brister i bemötandet av 
våldsutsatta individer, speglas den enskilda individens åsikter istället för professionens 
fastställda riktlinjer och värdegrund. Förändringar av attityder och beteende ur ett hämmande 
förhållningssätt måste ske på personnivå, då det är på den nivån som förändringar bör ske för 
att samhället ska få en positiv, framtida utveckling.  
 
Beynon et al., (2012) uppmärksammade att många sjuksköterskor ansåg att det finns många 
olika former av hinder för att kunna fråga om partnerrelaterat våld och på så vis kunna 
identifiera våld. De brister som tas upp är framförallt tidsbrist, men även kunskapsbrist och 
personalbrist nämns (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010). Andra sjuksköterskor 
framhävde att de inte ville fråga om våld för att det då läggs för mycket tid på en och samma 
person (Reisenhofer & Seibold, 2007; Robinson, 2010). Bristerna som nämndes gav ofta 
upphov till en stressig miljö där sjuksköterskorna kände att de inte hann ta sig tid åt att lyssna 
på de upplevelser individen varit med om (Robinson, 2010). Endast ett fåtal sjuksköterskor 
ansåg att det var deras jobb att identifiera och fråga om våld. Resterande sjuksköterskor ville 
hellre hänvisa våldsutsatta till andra hjälpinsatser såsom att få tala med en psykolog, men 
eftersom kunskapen var knapp så var det svårt för sjuksköterskorna att veta vart lämpliga 
hjälpinsatser finns att tillgå (Ramsay et al., 2012). Sjuksköterskan måste ha en plan för 
beredskap för att kunna ta emot den utsattas berättelse, och en handlingsplan för fortsatt 
agerande måste vara tillgänglig (Heimer & Posse, 2003).  
Tidsbrist var en återkommande faktor som beskrevs som ett hinder för att fråga individen om 
våld. Om sjuksköterskan hade ont om tid, togs problemet inte upp och på så vis kunde inte 
våldet identifieras. Vissa sjuksköterskor var medvetna om att problemet fanns, men valde att 
ignorera det (Furniss, McCaffrey, Parnell & V-Rovi, 2007; Häggblom & Möller, 2006; 
Leppäkoski et al., 2010; Reisenhofer & Seibold, 2007; Robinson, 2010).  Det var tydligt att 
bristen på kunskap om partnerrelaterat våld är vanlig bland sjuksköterskor, där de fick känslor 
av otillräcklighet i sin förmåga att upptäcka partnerrelaterat våld (Beynon et al., 2012; Roark, 
2010).  En hög andel sjuksköterskor var däremot villiga, positivt inställda och öppna för att 
lära sig mer om kunskapsområdet, vilket stärker det positiva, utvecklande förhållningssättet 
(Beynon et al., 2012; Kelly, 2011; Lawoko, Sanz, Helström & Castren, 2011; McDowall, 
2010; Peckover, 2003; Roark, 2010; Sundborg et al., 2012; Svavarsdottir & Orlygsdottir, 
2009; Tower, 2007). Utbildning inom kunskapsområdet skulle ge betydligt högre grad av 
kompetens när det gäller förmågan att kunna bedöma och identifiera den typ av våld som sker 
i hemmet (Heimer & Posse, 2003; Soglin, Bauchat, Soglin & Martin, 2009). Frågor om våld 
borde bli obligatoriska i all upptagning av anamnes för att underlätta identifieringen (Heimer 
& Posse, 2003).  

Landsting och regioner har begränsade ekonomiska resurser, vilket resulterar i en högre 
arbetsbelastning för sjukvårdspersonalen. En sjuksköterska får ta hand om fler patienter än 
vad det finns tid till, samtidigt är tidsbrist ett vanligt fenomen att skylla på för att dölja sin 
egen okunskap. Det är lätt att skylla på tidsbrist när sjuksköterskorna upplever rädsla och 
osäkerhet inför mötet med våldsutsatta och deras berättelser. Många våldsutsatta berättar inte 
om sina problem för att de är rädda, utan för att ingen frågar om våldet. Frågan är om det 
handlar om tidsbrist eller om fel prioriteringar. Genom att som sjuksköterska studera 
hälsoproblemet och att i sin utbildning få kunskap om att bemöta och identifiera våld i nära 
relationer, förstärks sjuksköterskans personliga upplevelser av vårdandet av individer utsatta 
för våld och på så vis sjuksköterskans tillit till sig själv.  
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Mötet mellan sjuksköterska och patient sker då patienten är i behov av vård och befinner sig i 
en beroendeställning där sjuksköterskans förhållningssätt är avgörande för hur mötet kommer 
att arta sig. Ett utvecklande förhållningssätt syftar till att främja hälsa och samtidigt motverka 
ohälsa genom att erbjuda individen stöd för förändringar i sin livssituation, och att motverka 
obehag som uppkommit efter att ha levt efter ohälsosamma vanor, det vill säga utsatts för våld 
(McDowall, H, 2010; Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). I alla mänskliga möten krävs det 
att tillit finns, både tillit till sig själv och till andra, då tillit utgör den grund som formar alla 
människors agerande vid utmaningar och svåra situationer då det krävs att det finns någon att 
kunna förlita sig på (Eliasson, 1997; Heimer & Posse, 2003; Svensk sjuksköterskeförening, 
2010a). Våldsutsatta individers tillit och förtroende för andra människor kan vara nedsatt efter 
att ha varit i ett våldsutsatt förhållande med en person de har eller har haft en känslomässig 
relation med (Amnesty International, 2004). Tillit till andra människor är en känsla som växer 
fram genom livet i miljöer av respekt, förtroende, pålitlighet, värme och acceptans (Häggblom 
& Möller, 2006; Reisenhofer & Seibold, 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 2010a).  
 
Sjuksköterskor med ett utvecklande förhållningssätt måste inför varje möte med våldsutsatta 
beakta sina egna svagheter och styrkor, samt ha en god tillit till sig själv och sitt 
förhållningssätt för att kunna bemöta våldsutsatta på ett hälsofrämjande sätt. Om 
sjuksköterskorna är osäkra på sin roll i vårdandet av utsatta, speglas det tydligt i individernas 
bild av den omvårdnad sjukvården erbjudit och den upplevelsen blir kvarstående till 
eventuella, framtida vårdtillfällen. Blir vårdtillfället negativ kan det leda till att personen 
väljer att undvika vidare kontakt med sjukvården.  
 
Sjuksköterskorna kunde bearbeta händelserna genom att prata om dem i arbetsteamet och på 
så vis utbyta tankar och funderingar angående om de hade agerat utifrån etiska principer i de 
inträffade händelserna, samt för att få det bekräftat att de strävat mot samma mål (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a). Sjuksköterskorna kände att det var viktigt att innan 
arbetsdagens slut kunna dela med sig och ventilera sina känslor och tankar med andra 
involverade sjuksköterskor i arbetsteamet (Bradbury-Jones et al., 2011; Häggblom & Möller, 
2006), för att undvika att ta med sig en svår situation hem. I Goldblatts (2009) studie ansåg 
sjuksköterskor även att det var till god hjälp att prata om sina känslor med personer som stod 
dem nära, till exempel familjemedlemmar. Vid svåra situationer fanns det även anordnat 
stödgrupper och samtalsgrupper där dialoger om det inträffade kunde utbytas med de olika 
parterna i arbetslaget. Sjuksköterskorna upplevde då att de fick gott stöd från kollegorna som 
gjorde att de kunde bearbeta det som inträffat (Goldblatt, 2009; McDowall, 2010; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a). Som sjuksköterska är det viktigt att även tänka tillbaka på 
händelserna, och på sitt eget agerande. Poängen med att ha egenreflektioner över sina 
handlingar, är att reflektera och upptäcka de etiska svårigheter som kan finnas i mötet med 
patienter, vilka annars hade kunnat förbli oupptäckta (Svensk sjuksköterskeförening, 2010a). 
Genom att regelbundet införa bestämda, inplanerade tider för samtal om inträffade händelser, 
stärker det sjuksköterskornas förmåga att kommunicera. Dessutom kommer sjuksköterskorna 
få känslor om att de inte är själva om händelserna, utan att de har fått ventilera sina tankar och 
fått stöd från andra involverade, vilket kan upplevas som en lättnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2010a).  
 
Konklusion 
Sjuksköterskor i studierna uppvisade olika typer av förhållningssätt i mötet med våldsutsatta 
individer. Det hämmande förhållningssättet beskriver sjuksköterskornas svårigheter och 
hinder i att identifiera och möta individer utsatta för partnerrelaterat våld. Det speglar myter, 
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fördomar, stereotyper, antaganden, som resulterar i ett dömande och passivt förhållningssätt. 
Sjuksköterskornas hämmande förhållningssätt bidrar till att de varken kan, vill eller vågar 
fråga om våld. Studien visar att rädsla, brist på empati och nonchalans var bidragande orsaker 
till sjuksköterskans agerande, vissa sjuksköterskor ansåg att det inte var inom deras 
ansvarsområde att identifiera våld. Brist på kunskap och erfarenhet om våld i partnerrelationer 
var ytterligare faktorer till att sjuksköterskorna undvek att fråga individen om våld. Både 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor ansåg att det var lättare att hantera de fysiska och 
medicinska aspekterna av våldet, än de psykiska och emotionella aspekterna. Det utvecklande 
förhållningssättet beskriver sjuksköterskornas vilja att hjälpa och identifiera våldsutsatta 
individer, de ansåg sig ha en nyckelroll och ett huvudansvar i identifierandet och i 
omvårdnaden av individer som utsatts för våld. Sjuksköterskorna beskrev ett förhållningssätt 
som byggde på tillit, respekt, omtanke, stöttning och humanitet. Sjuksköterskorna 
poängterade också vikten av att aktivt lyssna, bekräfta och att inte döma i mötet med 
individen. Utbildning som stärkte sjuksköterskan i sin profession och för att få ökad kunskap 
om våld i nära relationer var önskad av många sjuksköterskor i studien, då de ville känna sig 
väl förberedda inför mötet med en våldsutsatt person. Samtal med arbetskollegor sågs som en 
viktig del i ett utvecklande förhållningssätt, då sjuksköterskorna fick ventilera sina tankar och 
dela sina erfarenheter och på så vis utvecklas i sin yrkesroll.  

Implikation 
Våld i partnerrelationer är ett växande folkhälsoproblem både nationellt och internationellt, 
vårdpersonal och framförallt sjuksköterskor kommer någon gång komma i kontakt med 
individer som utsatts för våld. Det borde vara en självklarhet att i sjuksköterskeutbildningar 
och i specialistutbildningar belysa det växande problemet med partnerrelaterat våld och öka 
kunskapen och kompetensen hos blivande sjuksköterskor, rätt utbildning kan göra 
sjuksköterskan bättre förberedd inför mötet och kan på så vis bemöta individerna på ett 
värdigt sätt. Sjuksköterskorna ska känna att de har kunskaperna som krävs för att möta och 
identifiera våldet. Vidare bör värdegrunden för sjuksköterskorna genomsyra omvårdnaden i 
praktiken, förhållningssättet som speglar värdegrunden hamnar lätt i glömska, därför bör 
sjukvården tydliggöra och beakta värdegrunden. Det är viktigt att det på arbetsplatsen ges 
utrymme för samtal i teamet där tankar och känslor kan ventileras, sjuksköterskan ska inte 
behöva känna sig ensam i vården av våldsutsatta individer. Utökade resurser och bättre rutiner 
skulle kunna främja sjuksköterskans arbete med individider utsatta för våld, och på så vis 
också minska tidsbristen. Våld i partnerrelationer är inte bara ett hälsoproblem utan också ett 
socialt- och samhällsproblem, det bör därför uppmärksammas i samhället exempelvis genom 
kampanjer. På så vis får alla individer en ökad kunskap om den växande problematiken kring 
våld i partnerrelationer, för många är det okänt hur vanligt det är med denna typ av våld. Få 
studier är gjorda som belyser männens utsatthet för partnerrelaterat våld, mer forskning där 
männens utsatthet fokuseras behövs då det inte enbart är kvinnor som faller offer för våld i en 
partnerrelation. 
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Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt.       

Sökord PubMed 
 

Cinahl 

Våld i nära relationer “Intimate partner violence” / 
“Domestic violence” 
(Fritext) 

“Intimate partner violence” / 
“Domestic violence” 
(Fritext) 

Sjuksköterska “Nurse” (Fritext) “Nurse” (Fritext) 
Omvårdnad “Nursing” (Fritext) “Nursing” (Fritext) 
Erfarenhet  “Experience” (Fritext) 
Förhållningssätt “Approach” (Fritext)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Bilaga B1 

Tabell 2. Sökhistorik. 
Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

2013-02-27 
 

PubMed “Domestic violence 
AND nurse approach 
NOT children” (Fritext) 
Limits: Abstract 
available, published date 
between 2003-2013, 
humans 

29  15 3 1  

2013-02-27 
 

Cinahl “Intimate partner 
violence AND nursing” 
(Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013, age groups: 
adult 19-44 years 

61 22 4 1 

2013-02-27 
 

PubMed “Intimate partner 
violence AND nurses 
NOT children” (Fritext) 
Limits: abstract 
available, published date 
between 2003-2013, 
humans 

58  17  3  2 

2013-02-28 
 

Cinahl “Intimate partner 
violence AND nurse 
NOT children” (Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013 

53 22  5 2 

2013-03-01  Cinahl “Nursing AND intimate 
partner violence NOT 
children” (Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013 

102  42 2  2 

2013-03-07 Cinahl “Nurse experience AND 
IPV NOT children” 
(Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013 

1  1  1  1  

2013-03-14 Cinahl “Domestic violence 
AND nurse NOT 
children” (Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013 

48  21  2  2  

2013-03-14 Cinahl “Nursing AND domestic 
violence NOT children” 
(Fritext) 
Limits: research article, 
published date between 
2003-2013 
 
 

103  24  3  2  

 
 



BilagaB2 
Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 
Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Urval 1 Urval 2 

2013-03-18 Manuell 
sökning 

Tops-Bengtsson, A., 
Saveman, B-I. & Tops, 
D.  
Staff experience and 
understanding of 
working with abused 
women suffering from 
mental health 

1  1  1  1  

2013-03-18 Manuell 
sökning 

Bradbury-Jones, C., 
Duncan, F., Kroll, T., 
Moy, M., & Taylor, J. 
Improving the health 
care of women living 
with domestic abuse. 

1 1 1 1 

Totalt:    457  166  25  15  
 

 

 
 



Bilaga C1 

Tabell 3. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod. 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Sverige 
Manuell sökning 
Cinahl 
 

Bengtsson-Tops, 
A 
Saveman, B.-I 
Tops, D 
 

Staff experience and 
understanding of 
working with abused 
women suffering from 
mental illness 

Syftet med studien var att 
beskriva hur personalen 
upplever och förstår sitt arbete 
med våldsutsatta kvinnor som 
lider av psykisk sjukdom 

En kvalitativ studie baserad på 
intervjuer med ostrukturerade 
frågor.  
 
20 vårdgivare, främst 
sjuksköterskor, deltog i studien.  
 
Sju bortfall redovisas.  

Personal som arbetar med 
våldsutsatta kvinnor med 
psykisk sjukdom verkar 
ha otillräcklig teoretisk 
kunskap avseende orsaker 
och konsekvenser av 
missbruk hos dessa 
kvinnor.  
För att inte våldsutsatta 
kvinnor ska utsättas för 
ytterligare förnedring, 
krävs det av personalen att 
ha en god förmåga till att 
ge stöd åt dessa individer.   

Grad 2 

2012 
Canada 
PubMed 
 

Beynon, C. E 
Gutmanis, I. A 
Tutty, L.M 
Wathen, C.N 
MacMillan, H.L  

Why physicians and 
nurses ask (or don´t) 
about partner violence: a 
qualitative analysis 

Syftet med studien var att 
undersöka läkares och 
sjuksköterskors upplevelser, 
både professionellt och 
personligt, om att prata om 
relationsvåld.  

En kvalitativ studie baserad på 
öppna frågor. 
 
527 sjuksköterskor och 258 
läkare fick skriftligen svara på 
frågor om partnerrelaterat våld.  
 
162 bortfall redovisas.      
 
 
 
 
 
 
 
 

Denna forskning ger nya 
insikter om utredning om 
parrelaterat våld, samt 
påvisar hinder mellan 
sjuksköterskor och läkare 
vid identifiering av denna 
typ av våld.  

Grad 2 

 
 



  Bilaga C2 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2011 
England 
Manuell sökning 
Cinahl 
 

Bradbury-Jonas, C 
Duncan, F 
Kroll, T 
Moy, M 
Taylor, J 

Improving the health 
care of women living 
with domestic abuse 

Syftet med studien var 
att undersöka 
sjukvårdspersonals 
erfarenheter av kvinnor 
som lever i 
partnerrelaterat våld, 
specifikt de som har 
kontakt med 
primärvården.  

En kvalitativ studie 
med semistrukturerade 
intervjuer. 
 
17 kvinnor som 
upplevt våld i nära 
relationer. 
 
Bortfall redovisas ej.  

Sjuksköterskor som 
jobbar inom 
primärvården har en 
viktig roll att stötta 
våldsutsatta kvinnor. 
Detta kan de 
åstadkomma genom att 
vara uppmärksamma 
på de psykologiska 
faktorer som påverkar 
kvinnors upplevelser 
av vården.   

Grad 1 

2011 
USA 
Cinahl 
 

Brykczynski, K 
Crane, P 
Medina, C 
Pedrasa, D 

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

Syftet med studien var 
att öka förståelsen för 
specialistutbildade 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att arbeta 
med kvinnor och deras 
familjer som upplever 
våld i hemmet.   

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
ansats. 
Datainsamlingen 
samlades in genom 
intervjuer. 
 
Tio specialistutbildade 
sjuksköterskor.  
 
Bortfall redovisas ej.  

Specialistutbildade 
sjuksköterskor 
upplever både 
utmaningar och 
framgånger i vården av 
kvinnor utsatta för våld 
i hemmet.  Studien 
beskriver metoder och 
olika sätt att vara som 
sjuksköterska 
gentemot kvinnor som 
identifierats som 
våldsoffer.  

Grad 2 

 
 



Bilaga C3 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Israel 
Cinahl 
 

Goldblatt, H Caring for abused 
women: impact on 
nurses´professional 
and personal life 
experiences 

Syftet med studien 
var att studera 
effekterna av 
vårdandet av 
våldsutsatta kvinnor 
samt studera 
sjuksköterskors 
professionella och 
personliga 
erfarenheter av våld.  

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats. 
Datainsamlingen 
samlades in genom 
intervjuer. 
 
22 kvinnliga 
sjuksköterskor som 
jobbar både på sjukhus 
och inom kommunen.  
 
Bortfall redovisas ej. 

Sjuksköterskor som 
vårdar kvinnor som 
varit utsatta för 
misshandel är bara en 
del av alla de möten 
som anses vara 
känsliga, som en 
sjuksköterska råkar ut 
för. Dessa 
sjuksköterskor 
behöver jobba mycket 
med sitt privata och 
egna känslomässiga 
stadium för att 
behålla sin starka 
professionella 
prestanda i en 
sjuksköterska-
patientrelation.  

Grad 1 

2010 
Canada 
Cinahl 
 

Hughes, J Putting the pieces 
together: How public 
health nurses in rural 
and remote Canadian 
communites respond 
to intimate partner 
violence 

Syftet med studien 
var att belysa vikten 
av att ge en tydlig 
bedömning och 
intervention när man 
arbetar med familjer 
som upplevt våld i 
nära relationer. 

En kvalitativ pilotstudie 
med semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Sex 
distriktssjuksköterskor 
som jobbade på 
landsbygden/glesbygden 
deltog i studien. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Betydelsen för en 
stark kunskap inom 
området bland 
kvinnliga våldsoffer 
beskrivs som viktigt, 
samt vikten av att 
vara medveten om att 
dessa individer snart 
kan komma att vårdas 
på vårdinrättningar.  

Grad 1 

 

 
 



Bilaga C4 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Finland 
PubMed 

Häggblom, M.E.A 
Möller, R.A 

On a life-saving 
mission: 
Nurses´willingness to 
encounter with 
intimate partner abuse 

Syftet med denna 
studie var att på djupet 
undersöka 
sjuksköterskornas roll 
att stödja misshandlade 
kvinnor, samt ta reda 
på sjuksköterskors 
upplevelser av 
fenomenet våld mot 
kvinnor i 
omvårdnadssituationer. 

En kvalitativ studie 
baserad på Grounded 
Theory-intervjuer. 
 
10 kvinnliga 
sjuksköterskor deltog 
i studien. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Sammanfattningsvis 
belyses 
sjuksköterskans 
viktiga roll att vårda 
misshandlade 
kvinnor. Eftersom 
denna typ av vård inte 
lärs ut i 
grundutbildningar får 
sjuksköterskorna 
istället främja en 
personlig mognad och 
tryggheten i denna typ 
av vård.  

Grad 1 

2006 
Australien och Japan 
Cinahl 

Inoue, K 
Armitage, S 

Nurses´ 
understanding of 
domestic violence 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors olika 
uppfattningar om våld 
i nära relationer. 

En kvalitativ studie 
med Grounded 
Theory som 
metodologi. 
Intervjuer. 
 
20 australienska 
sjuksköterskor och 21 
japanska 
sjuksköterskor. Totalt 
41 kvinnliga 
sjuksköterskor. 
 
Bortfall redovisas ej.  
 
 
 

Både i Australien och 
Japan har man 
kommit fram till att 
det är viktigt att 
erkänna att det är 
sjuksköterskorna som 
står i fokus för att ge 
vård och stöd till 
våldsutsatta kvinnor. 
Detta är viktigt att 
känna till för 
samhällets alla 
invånare.  
 
 
 
 

Grad 2 

 

 
 



Bilaga C5 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
USA 
PubMed 

Robinson, R Myths and 
stereotypes: How 
registered nurses 
screen for intimate 
partner violence. 

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera hur 
sjuksköterskor på en 
akutmottagning 
identifierar våld i 
parrelationer, vilka 
hinder det finns för 
denna typ av 
screening, hur 
sjuksköterskor 
uppfattar effektiviteten 
kring att göra en 
screening, vilka 
resurser som finns 
tillgängliga, samt hur 
sjuksköterskan 
uppfattar sin roll i att 
hjälpa våldsutsatta 
kvinnor. 

En kvalitativ studie 
med fenomenologisk 
ansats och 
strukturerade öppna 
frågor som ställdes i 
intervjuer.  
 
13 akutsjuksköterskor 
från södra centrala 
USA intervjuades. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Stereotypa 
föreställningar och 
myter om våld i 
parrelationer påverkar 
sjuksköterskors beslut 
om att vilja identifiera 
denna typ av våld. 
Samtidigt insåg 
sjuksköterskorna att 
insatser för att hjälpa 
dessa kvinnor är 
nödvändiga för en 
fungerande, trygg 
framtid.  

Grad 2 

 

 
 

 



Bilaga C6 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
Australien  
Cinahl 

Tower, M 
Rowe, J 
Wallis, M 

Reconceptualising 
health and health care 
for women affected by 
domestic violence  

Denna studie syftar till 
att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter om att 
vårda kvinnor som 
upplever våld i 
hemmet.  

En kvalitativ metod 
användes för att 
utveckla studier om 
sociala och personliga 
problem hos kvinnor 
utsatta kvinnor. 
 
12 akutsjuksköterskor 
och sjuksköterskor 
verksamma inom 
kommunen från två 
sjukhus och 
kommunen 
intervjuades.  
 
Bortfall redovisas ej. 
 
 
 

Studien vill ge en 
inblick i 
sjuksköterskors 
tänkande och 
erfarenheter kring 
våld. En låg 
självkänsla är kärnan 
för utsatta kvinnors 
syn på sjukvård efter 
att ha levt i en 
våldsam relation.  

Grad 2 

 

 
 



Bilaga D1 

Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod. 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Canada 
PubMed 
 

Gutmanis, I 
Beynon, C 
Tutty, L 
Wathen, C-N 
MacMillan, H 

Factors influencing 
identification of and 
response to intimate 
partner violence: a 
survey of physicians 
and nurses  

Syftet med denna 
studie var att 
identifiera specifika 
barriärer och faktorer 
för att kunna fråga om 
våld som en rutin.  

En kvantitativ studie 
med frågeformulär. 
 
931 svarade på 
frågeformuläret. 597 
sjuksköterskor och 
328 läkare.  
 
Artikelns bortfall var 
svåra att tyda. 
 
 
 

Studien belyser 
förståelsen av de 
hinder som 
identifierats av 
vårdgivare som kan 
göra det svårt att 
identifiera kvinnliga 
patienter som kan vara 
utsatta för våld. 

Grad 1 

 
 



 

Bilaga D2 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 
Cinahl 

Hinderliter-D, D 
Doughty, A 
Delaney-R, K 
Pitula-Rogers, C 

Intimate partner 
violence: Personal 
and professional 
effects of NPs 

Syftet med studien 
var att bestämma 
huruvida 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
partnerrelaterat våld 
påverkar deras 
identifierande av 
patienter för denna 
typ av våld, samt om 
detta påverkar deras 
beslut om att 
rapportera 
partnerrelaterat våld 
eller inte. 

En kvantitativ studie 
där deltagarna fick 
besvara 66 slutna 
frågor samt fem 
öppna frågor.  
 
1500 sjuksköterskor 
valdes genom ett 
systematiskt 
randomiserat urval ut 
till studien.  
 
Okänt antal bortfall 
redovisas.  

Som 
sjukvårdspersonal 
inom primärvården 
som dagligen möter 
dessa individer har 
man en stor möjlighet 
att göra skillnader i 
sina patienters liv 
efter att ha levt i 
förhållande med våld. 
Sjuksköterskorna 
inom denna 
vårdinrättning har en 
viktig roll i att ge 
skydd, resurser, 
information och 
rådgivning.   

Grad 2 

2010 
Israel 
Cinahl 

Natan, B.M 
Rais, I 

Knowledge and 
attitudes of nurses 
regarding domestic 
violence and their 
effect on the 
identifications of 
battered women 

Syftet med studien 
var att undersöka 
effekten av 
sjuksköterskors 
kunskaper, 
avdelningsrutiner och 
attityder i samband 
med identifiering av 
misshandlade 
kvinnor.  

Deskriptivt, 
kvantitativt 
frågeformulär. 
 
120 sjuksköterskor 
från både sjukhus och 
kommun.  20 
sjuksköterkor svarade 
inte eller hade fyllt i 
formuläret felaktigt. 
Artikelns bortfall var 
svåra att tyda. 
 

Det är viktigt att 
uppmuntra 
sjuksköterkor att 
studera området kring 
våldsdrabbade 
kvinnor, samt 
förbereda och 
tillhandahålla material 
som kan användas för 
att kunna 
rekommendera dessa 
kvinnor den bästa 
vården.  

Grad 2 

 
 



Bilaga D3 

Publikationsår  
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2012 
England 
PubMed 
 

Ramsay, J 
Gregory, A 
Eldridge, S 
Feder, G 
Rutterford, C 
Dunne, D 
Sharp, D 

Domestic violence: 
knowledge, 
attitudes, and 
clinical practice of 
selected UK primary 
healthcare clinicans 
 

Syftet med studien var att mäta utvalda, 
brittiska läkare och sjuksköterskors 
nuvarande kunskaper, attityder och 
kliniska färdigheter om våld i hemmet.  

En kvalitativ 
tvärsnittsstudie 
innehållande ett 
frågeformulär som 
deltagarna skulle 
besvara. 
 
Formuläret 
skickades till 463 
läkare och 
sjuksköterskor 
verksamma i 
primärvården.  
 
191 bortfall 
redovisades. 
 

Attityderna bland 
läkare och 
sjuksköterskor 
inom 
primärvården mot 
utsatta kvinnor är 
generellt positiva, 
men de har en 
begränsad 
kunskap inom 
området. Både 
läkare och 
sjuksköterskor 
behöver öva mer 
på att kunna möta 
och identifiera 
utsatta kvinnor.  

Grad 1 

2012 
Sverige 
Cinahl 
 

Sundborg- M, E 
Saleh-Stattin, N 
Wändell, P 
Törnkvist, L 

Nurses´prepardness 
to care for women 
exposed to intimate 
partner violence: a 
quantitative study in 
primary health care 

Syftet med studien var att 
utvärdera sjuksköterskans beredskap att 
identifiera och ge omvårdnad till 
kvinnor som utsatts för partnerrelaterat 
våld.  

En kvantitativ, 
logistisk analys 
gjorde genom att 
först låta 
deltagarna svara på 
frågor ur ett 
frågeformulär.  
 
 
Frågeformuläret 
skickades ut till 
277 sjuksköterskor. 
 
83 bortfall 
redovisades.  

Majoriteten av alla 
sjuksköterskor 
visade sig vara 
ganska 
oförberedda på att 
ge omvårdnad till 
kvinnor som 
utsatts för våld. 
Detta är 
problematiskt, 
särskilt eftersom 
känslan av att vara 
oförberedd även är 
associerad till 
förmågan att 

Grad 2 

 
 



 kunna identifiera 
våld.  
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