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Sammanfattning 
Kvinnomisshandel är idag ett komplicerat och tabubelagt folkhälsoproblem. 38 % av 
kvinnor runt om i världen har någon gång blivit utsatta för misshandel i en nära 
relation. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta 
kvinnor utsatta för misshandel av män i en nära relation. Studien genomfördes som en 
litteraturstudie där tio kvalitativa artiklar och en artikel med mixad metod användes i 
resultatet. Resultatet presenteras i fyra kategorier: Kvinnomisshandel – ett tabubelagt 
ämne bland vårdpersonal, Att axla sin professionella roll i mötet med misshandlade 
kvinnor, Kunskapens betydelse för omvårdnad och Organisationens påverkan på 
omvårdnad. Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde en saknad av relevant 
utbildning i hur och när frågan om misshandel skulle komma på tal för att inte 
förolämpa och stöta bort kvinnorna. Sjuksköterskorna påpekade även att behovet av 
ett utökat samarbete med andra professioner skulle kunna vara till hjälp vid möten 
med kvinnor utsatta för misshandel i en nära relation. Det påpekades att 
sjuksköterskorna upplevde det som svårt att axla sin professionella roll och ge 
kvinnorna den hjälpen de behövde få. Inom sjukvården har sjuksköterskorna en viktig 
och framträdande roll i att hjälpa kvinnor utsatta för misshandel i en nära relation. 
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Abstract 

The dilemma of battered women is today a complex and taboo public health problem, 
38 % of women around the world has at some point been exposed to intimate partner 
violence. The aim was to describe nurses experiences of encounter women exposed to 
intimate partner violence by men. The study was conducted as a literature study 
where ten qualitative scientific articles and one mixed method scientific article were 
selected. The result culminated in four categories: Battered women – a taboo subject 
among health care workers, Shouldering the professional role in the encounter with 
battered women, The importance of knowledge in nursing care and The organization's 
impact on the nursing care. Nurses´ experienced a lack of relevant education in how 
and when to ask women about intimate partner violence without insult and repelling 
the women. Nurses pointed out that the need for extended collaboration with other 
professions would be of great assistance in meeting women exposed to intimate 
partner violence. Nurses observed that it was difficult to shouldering their 
professional role and provide the assistance that the women needed to receive. The 
result showed that nurses have an important and prominent role in assisting women 
exposed to intimate partner violence.  
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Inledning 
Upp emot 38 % av världens alla kvinnor har någon gång blivit utsatta för misshandel 
av män i en nära relation (World Health Organization [WHO], 2013). I Sverige under 
år 2014 gjordes 28 200 anmälningar om misshandel mot kvinnor över 18 års ålder, en 
ökning med fem procent från året innan. I 37 % av fallen, ungefär en tredjedel, 
utfördes misshandeln av en närstående. Att antalet misshandelsfall ökar kan bero på 
en lagändring i början av 1980-talet, ändringen innebär att utsatta kvinnor inte längre 
kan ta tillbaka sin anmälan (Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 2014). Statistik visar på 
att var femte kvinna i Sverige någon gång har blivit utsatt för misshandel i en nära 
relation (Statens offentliga utredning [SOU] 2014:49). Med misshandel i nära 
relationer menas våld mellan vuxna personer som antingen lever tillsammans eller 
under någon gång har levt tillsammans (Leppäkoski, Astedt-Kurki, & Paavilainen, 
2010; Statens offentliga utredning [SOU] 2014:49). Att bli utsatt för fysiskt, psykiskt 
och sexuellt våld är ett folkhälsoproblem som utöver direkta skador relaterat till 
misshandeln medför en ökad risk att drabbas av bland annat depressioner och 
självskadebeteende (Statens offentliga utredning [SOU] 2014:49). Ur en ekonomisk 
synpunkt är kvinnomisshandel en stor ekonomisk utgift för det svenska samhället och 
2006 uppgick kostnaden till 3,3 miljarder kronor per år i Sverige (Socialstyrelsen, 
2006).  

Kvinnomisshandel i nära relationer är ett komplicerat och mångdimensionellt problem 
(Dir 2012:38). Föregående belyses även genom att det är svårt för kommuner och 
landsting att samarbeta (SOU 2014:49). En nationell samordnare behövs för att 
koppla ihop polisen, socialtjänsten, hälso- och sjukvården och rättsväsendet. 
Misshandel i nära relationer måste bekämpas utifrån ett socialt, rättsligt, ekonomiskt 
och hälsorelaterad aspekt (Dir 2012:38). Sannolikheten att kvinnor som drabbas av 
misshandel i en nära relation någon gång möter hälso- och sjukvården är stor, det kan 
bland annat vara genom sin vårdcentral eller en akutmottagning. Det är 
sjukvårdspersonalens skyldighet att upptäcka kvinnorna som blivit utsatt för 
misshandel i nära relationer vid kontakt med sjukvården (SOU 2007:71).  

Bakgrund 
Kvinnomisshandel 
 
Enligt Eliasson (2000) avskaffades lagen om rätten till husaga år 1864, en lag som 
gav männen rätten att misshandla sin fru om det ansågs vara nödvändigt. Kvinnor har 
historiskt sett alltid varit underordnade männen, männen har haft rätt att misshandla 
sin fru för att upprätthålla ordningen och sin auktoritet inom äktenskapet och familjen 
(ibid.). I det svenska samhället idag debatteras jämställdhet mellan kvinnor och män, 
samtidigt diskuteras även kvinnors mänskliga rättigheter. Trots detta hotas, 
misshandlas och våldtas tusentals kvinnor av män årligen i Sverige. Både av män som 
kvinnorna har eller har haft en nära relation till men även av okända män (Björck & 
Heimer, 2003). Varje år dödas sexton kvinnor i Sverige av en man som har en nära 
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relation till kvinnan vid brottstillfället (Rying, 2001). Nära relation definieras som 
nuvarande eller tidigare make, sambo, fästman eller pojkvän (Rying, 2001; 
Leppäkoski et al., 2010). Kvinnomisshandel föregår även i samkönade relationer, men 
i denna litteraturstudie har vi valt att enbart fokusera på män i en nära relation som 
utsätter kvinnor för misshandel. 
 
Kvinnomisshandel definieras som våld mot en kvinna av en närstående man. 
Kvinnomisshandel kan både vara fysiskt våld, psykisk nedbrytning, sexuellt våld och 
ekonomisk dominans (Wong & Mellor, 2014). Fysiskt våld är den allvarligaste 
sortens kvinnomisshandel som inkluderar sparkar, slag, bett, strypning, att bli kastad 
in i saker som tillexempel väggar och golv, bli dragen i håret eller att bli misshandlad 
med olika sorters vapen. Sexuellt våld definieras som alla former av påtvingade 
sexuella handlingar. En situation där mannen använder våld och aggression i sexuella 
handlingar för att förödmjuka, skada och dominera kvinnan (Ramsay, Rutterford, 
Gregory, Dunne, Eldridge, Sharp, & Feder, 2012). Psykisk misshandel är svårast att 
upptäcka, det syns inte utåt men bryter ner kvinnan inifrån. Psykisk misshandel är 
även en känslomässig misshandel där verbal trakassering och hot bryter ned kvinnans 
självkänsla (Socialstyrelsen, u.å; Widing Hedin, 1997). Ekonomisk dominans är en 
underkategori till psykisk misshandel där mannen kontrollerar kvinnan genom att 
fullständigt kontrollera familjens ekonomi (Socialstyrelsen, u.å; Ramsay et al., 2012). 
Ibland hindras även kvinnan från att arbeta för att göra kvinnan beroende av mannens 
ekonomi. Även om kvinnan har en egen ekonomi tvingas ofta kvinnan att redovisa för 
varje krona (Ramsay et al., 2012). Kvinnomisshandel har oftast som avsikt att skada 
kvinnan så att mannen kan dominera och kontrollera henne (Widing Hedin, 1997; 
Pratt-Eriksson, Bergbom, & Lyckhage, 2014). Alla sorters kvinnomisshandel 
upprepas vanligen och har en tendens att öka både i frekvens samt svårighetsgrad om 
relationen får fortgå (Widing Hedin, 1997).  

Studien Våld och hälsa - En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns 
våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa som genomförts i Sverige och Norden under 
2014 har påvisat att 14 % av den kvinnliga befolkningen någon gång efter 18 års ålder 
har blivit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld av en person i en nära 
relation. 20 % av kvinnorna uppgav att de utsatts för upprepat psykiskt våld av en 
person i en nära relation. Studien påvisade även att ungefär sju procent av kvinnorna 
blivit utsatta för sexuellt våld av en person i en nära relation någon gång efter 18 års 
ålder (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2015).  

Lagar för att skydda misshandlade kvinnor  

Det finns några få lagar som ska skydda kvinnor som utsatts för kvinnomisshandel. 
År 1982 gjordes en lagändring som innebär att alla anmälda fall av misshandel 
hamnade under allmänt åtal. I och med lagändringen ökade antalet anmälda 
kvinnomisshandelsbrott. Detta innebär i sin tur att samhället kunde reagera tidigare på 
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en kontinuerlig kvinnomisshandel, som i värsta fall kunde lett till döden om 
misshandeln hade fått fortgå (Rying, 2001). År 1988 kom lagen om besöksförbud för 
att skydda kvinnor som blivit utsatta för hot och misshandel av en närstående man. 
Lagen innebär att en person som hotar eller misshandlar en kvinna kan förbjudas att 
besöka eller kontakta kvinnan i fråga under besöksförbudet (Rying, 2001). Enligt 
Widing Hedin (1997) hade Sverige ingen lag som specifikt behandlade 
kvinnomisshandel. Kvinnomisshandel hade ingen egen rubrik, som ett separat brott, 
eftersom lagen skulle vara könsneutral. Dock anser Widing Hedin att lagen gällande 
misshandel tydligt vände sig till män som blivit misshandlade av män som inte var 
bekanta med varandra (ibid.). År 1998 lades ett stycke till i paragraf 4a i kapitel 4 i 
brottsbalken, gällande grov kvinnofridskränkning som fokuserar på mäns våld mot 
kvinnor. Paragrafen justerades senast år 2013 och är till för att användas om en man 
som har eller har haft en nära kontakt med kvinnan, upprepade gånger utsätter henne 
för misshandel, ofredande, hemfridsbrott och/eller sexuellt tvång (SFS 2013:367). 

Utsatta kvinnors upplevelser 

Prevalensstudien, Slagen Dam, visar att kvinnor som blivit utsatta för misshandel 
upplever sämre hälsa, konsumerar mer läkemedel och är mer suicid benägna än 
kvinnor som inte blivit misshandlade (Björck & Heimer, 2003; Wong & Mellor, 
2014). 

Misshandlade kvinnor upplever en ständig rädsla och känner sig oförmögna till att 
förändra sin situation. Oftast vågar kvinnan inte öppna upp sig för 
sjukvårdspersonalen, istället uppsöker kvinnorna hälso- och sjukvården och anger 
andra anledningar till varför skadan uppstått, då kvinnan inte vågar avslöja 
kvinnomisshandeln som egentligen ligger bakom skadans uppkomst (Björck & 
Heimer, 2003). Kvinnorna upplever ett multitrauma och är ofta både fysiskt, psykiskt 
och socialt skadade (Björck & Heimer, 2003; Pratt-Eriksson et al., 2014). En kvinna 
som är utsatt för misshandel känner ofta skam och skuldkänslor. Känslan av trygghet 
upplevs när sjukvårdspersonal har ett bra bemötande, vilket skapar förutsättningar till 
att kvinnor vågar berätta om sin situation (Björck & Heimer, 2003). 

Sjuksköterskans profession 
 
Sjuksköterskans yrkesverksamhet har riktlinjer att följa som International Council 
Nurses (ICN) ger ut (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Sjuksköterskan har fyra 
grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. I sjuksköterskans natur föreligger även respekt för mänskliga 
rättigheter, kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, rätten till värdighet och 
att bli bemött med respekt. I sjuksköterskornas riktlinjer poängteras även att 
omvårdnad ska ges med respekt oberoende av ålder, hudfärg, tro, kulturell bakgrund, 
nationalitet eller social ställning (ibid.). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2 § 

 3 



 

fastställs det att god hälsa och vård skall uppnås på lika villkor för hela befolkningen 
(SFS 1982:763). Sjuksköterskeutbildningen idag saknar både utbildning och viktig 
information gällande kvinnomisshandel i en nära relation. (Connor, Nouer, Speck, 
Mackey, & Tipton, 2013). 

Omvårdnadsprocessen 
 
Omvårdnad innebär åtgärder som vårdpersonalen vidtar för att tillsammans med 
patienten upprätthålla eller uppnå optimal hälsa och livskvalitet 
(Nationalencyklopedin, u.å). Ändamålet med omvårdnadsprocessen är att ge varje 
patient individuell omvårdnad (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 
Omvårdnadsprocessen sker i olika steg i samråd med patienten: omvårdnadsanamnes, 
omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder. 
Första steget i omvårdnadsprocessen är datainsamling, följt av det andra och tredje 
steget i omvårdnadsprocessen: omvårdnadsdiagnos och planering. 
Omvårdnadsdiagnosen och planeringen utgör tillsammans det som kallas 
omvårdnadsplan som består av diagnos, mål och omvårdnadsåtgärder (Yura & Walsh, 
1988). Omvårdnadsdiagnosen styr omvårdnadsåtgärderna (Paans, Nieweg, van der 
Schans & Sermeus, 2011). Omvårdnadsplanen är ett verktyg för en god och 
sammanhängande omvårdnad (Carnevali, 1999; Ehrenberg & Wallin 2009). 
Omvårdnadsprocessen dokumenteras i patientjournalen och speglar patientvårdens 
viktigaste delar. Syftet med patientjournalen är att bidra till en god och säker vård för 
patienten och för att vara en informationskälla för både patienten och vårdaren (SFS 
1985:562). Några hjälpmedel som används i Sverige idag för att underlätta 
vårdprocessen är VIPS-modellen som används för dokumentation av omvårdnad 
under hela omvårdnadsprocessen (Ehnfors, Ehrenberg, & Thorell-Ekstrand, 2013) och 
NANDA som används som hjälpmedel för att ställa omvårdnadsdiagnoser (NANDA 
International, 2011). 

Joyce Travelbees interaktionsteori 
 
Joyce Travelbees omvårdnadsteori bygger på relationer mellan individer och är 
klassificerad som en interaktionsteori (Travelbee, 2001). Med interaktionsteori menas 
samspelet och interaktionen mellan sjuksköterska och patient som grund för 
omvårdnaden. Syftet i omvårdnaden är att hjälpa kvinnorna hantera sina upplevelser 
och finna en mening i livet. För att uppnå omvårdnadens syfte måste en 
mellanmänsklig relation etableras mellan sjuksköterskan och den involverade 
kvinnan. Det krävs ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskan och kvinnan. Ett av 
sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation vilket är en förutsättning för att 
uppnå syftet med omvårdnaden (ibid.). Både den verbala och den icke-verbala 
kommunikationen är ett viktigt redskap för sjuksköterskan. Travelbee belyser att 
kommunikation används i alla möten mellan sjuksköterska och patient, ibland sker det 
medvetet och ibland omedvetet. För att nå en mellanmänsklig relation måste 
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sjuksköterskan lära känna patienten, fastställa behoven patienten har och även 
tillfredsställa dem (Travelbee, 1971). Travelbees teori kan tillämpas inom de flesta 
vårdsituationer och vårdenheter då patienten alltid ska stå i centrum. 
Sjukvårdspersonalen ska alltid se patienten som likvärdig, och det är viktigt att från 
första mötet med patienten bygga upp en bra relation och tillgodose patientens behov 
(Kirkevold, 2000). 
 
Problemformulering  
Sannolikheten att kvinnor som blivit utsatta för misshandel i en nära relation kommer 
i kontakt med hälso- och sjukvården är stor. Det är då sjukvårdspersonalens 
skyldighet att upptäcka kvinnor som blivit utsatta för misshandel i en nära relation. 
Sjuksköterskor har ett viktigt ansvar att ge en god omvårdnad till de misshandlade 
kvinnorna. Genom att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta de våldutsatta 
kvinnorna kan omvårdnaden förbättras.  

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor 
utsatta för misshandel av män i en nära relation. 
 
Metod 
 
En litteraturstudie genomfördes, vilket betyder att sökningar, granskningar och 
sammanställningar gjordes av det utvalda materialet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Datainsamling 
 
Datainsamlingen påbörjades genom att en pilotsökning av det valda ämnet 
genomfördes för att kontrollera tillgängligheten av material. Efter pilotsökningen 
sammanställdes en problemformulering och ett syfte. Sökningar efter vetenskapliga 
artiklar genomfördes i tre databaser: CINAHL, PubMed och PsycInfo. Databaserna 
valdes efter relevans till begreppet omvårdnad och valt ämne: kvinnor utsatta för 
misshandel i nära relationer av män. För att få fram lämpliga sökord användes 
ämnesord (Rosén, 2012). I CINAHL användes CINAHL Headings, i PubMed 
användes Medical Subject Headings [MeSH] samt i PsycInfo användes Thesaurus för 
att begränsa sökningen till problemområdet. I kombination med ämnesorden i 
PsycInfo användes nurs i fritext. I de andra databaserna behövdes ingen 
fritextsökning av nurs göras, eftersom nurs fanns som ämnesord. I alla tre databaserna 
användes även experience som fritextsökning. Sökorden som användes i studien var: 
Battered women och Battered females (kvinnomisshandel), Intimate partner violence 
(våld i nära relationer), nurs (sjuksköterska) och experience (upplevelse). För att 
inkludera olika ändelser av ordet nurs och experience användes trunkering (*) 
(Forsberg & Wengström, 2013). Sökorden redovisas i Bilaga A. Vid alla sökningar 
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användes booleska operatorn OR och AND för att koppla ihop sökorden (Karlsson, 
2012). Sökkombinationerna som användes redovisas i Bilaga B. 

För att studien skulle avgränsas till relevanta artiklar valdes det att införa inklusions- 
och exklusionskriterier (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). Inklusionskriterier 
som genomgående användes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 
inkludera sjuksköterskors upplevelser, endast beröra kvinnor som blivit utsatta för 
misshandel i en nära relation samt vara publicerade mellan åren 2010 och 2015. För 
att få tillgång till fler artiklar som kunde vara relevanta för studiens syfte utökades 
sökningarna i alla tre databaserna till åren 2008-2015. När utökningen av åren gjordes 
hittades två artiklar som valdes med i resultatet. I CINAHL användes även 
inklusionskriterium att artiklarna skulle vara Research article, i PubMed användes 
även inklusionskriterium att ett Abstract skulle vara tillgängligt och i PsycInfo var 
inklusionskriterium att de vetenskapliga artiklarna skulle vara Journal article och Peer 
reviewed. Exklutionskriterium var de utsatta kvinnornas egna erfarenheter. Artiklar 
som berörde gravida kvinnor, barn, homosexuella, sjuksköterskestuderande samt 
artiklar från länder vars kvinnokultur inte stämmer överens med den svenska 
kvinnokulturen valdes manuellt bort. Att gravida kvinnor och barn exkluderades 
berodde på att studiens syfte var att fokusera på mötet med de misshandlade 
kvinnorna och inte på eventuella barn som fanns i familjen.  

Artikelsökning CINAHL 
I databasen CINAHL användes sökorden battered women, intimate partner violence, 
nurs och experience. Sökorden battered women och intimate partner violence fanns 
som Major Subject Headings [MM]. Resten av sökorden fanns inte i CINAHL 
Headings och söktes därmed i fritext. Med sökorden nurs och experience prövades 
även några av sökningarna att göras som Word in Subject Heading [MW]. Genom att 
använda trunkering (*) på orden nurs och experience utökades sökningen då 
sökordens alla ändelser inkluderades (se Bilaga A). Sökningarna begränsades genom 
att välja research article, abstract available, female, english language, och år 2010-
2015. Tre sökningar gjordes i databasen. I den första sökningen användes sökorden 
((MM ”Battered women”) OR (MM ”Intimate partner violence”)) AND MW nurs* 
AND experience*, vilket resulterade i 17 träffar. Den andra sökningen gjordes med 
hjälp av sökorden ( (MM ”Battered women”) OR (MM ”Intimate partner violence”) ) 
AND MW nurs* AND MW experience*  som gav 4 träffar. Den tredje sökningen 
gjordes med hjälp av sökorden ((MM ”Battered women”) OR (MM ”Intimate partner 
violence”)) AND MW nurs*, vilket gav totalt 53 träffar när avgränsningen utökades 
till åren 2008-2015. Där två av de 53 artiklarna var relevanta utifrån studiens syfte. 

Artikelsökning PubMed 
Den andra databasen som söktes i var PubMed. Sökorden som användes var battered 
women, intimate partner violence, nurs och experience. Sökorden battered women, 
intimate partner violence och nurs fanns som Medical Subject Headings [MeSH 
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Terms]. Övriga sökord söktes som fritext. Trunkering (*) användes på orden nurs och 
experience (se Bilaga A). Sökningen begränsades genom att välja English, abstract, 
female och published in the last 5 years. Sökningen i databasen gjordes med 
kombinationen ((Nurs*[MeSH Terms]) OR Nurs*[Title/Abstract]) AND ((Intimate 
Partner Violence) OR Battered women[MeSH Terms]) AND experience* och gav 40 
träffar (se Bilaga B). Sökningen utökades även i PubMed till åren 2008-2015, där inga 
nya relevanta artiklar hittades. 

Artikelsökning PsycInfo 
Vid sökning i PsycInfo fanns ämnesordet battered females och intimate partner 
violence som Thesaurus Subject [SU.EXACT]. Sökningen kombinerades med 
sökorden nurs och experience i fritext, Nurs matchades även med abstraktet [ab]. 
Trunkering(*) användes på orden nurs och experience (se Bilaga A). Sökningen 
begränsades genom att välja Journal article, English, Female och år 2010-2015. 
Sökningen gjordes med kombinationen ab(nurs*) AND (SU.EXACT("Intimate 
Partner Violence") OR SU:EXACT("Battered Females")) AND experience* som gav 
19 träffar. Sökningen utökades även i PsycInfo till åren 2008-2015, där inga nya 
relevanta artiklar hittades. 

Sammanfattning 
Sammanlagt resulterade genomförda sökningar i 133 träffar (se Bilaga B). Vid 
sökningarna lästes titel och abstrakt i relation till valt syfte samt inklusions- och 
exklusionskriterier. Många av sökträffarna i de olika databaserna var dubbletter som 
manuellt valdes bort. 60 abstrakt lästes igenom och vidare valdes 28 artiklar ut för 
granskning. Därefter lästes de valda artiklarna igenom enskilt för att sedan läsas 
tillsammans. Utifrån detta valdes elva artiklar vidare till resultatet. Alla de elva 
artiklar som valdes ut till resultatet var av kvalitativ eller mixad ansats, där endast den 
kvalitativa ansatsen användes. Kvalitativ forskning betyder beskriva och tolka 
(Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ forskning ansågs relevant för studien 
eftersom att syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser. Artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt Olsson och Sörensens granskningsmall. Med hjälp av 
granskningsmallens frågor utifrån de olika avsnitten i artiklarna, poängsattes de olika 
avsnitten var för sig för att sedan adderas till en totalsumma. Totalsumman för 
artikeln divideras sedan med mallens maxpoäng, 48 poäng, för att få ut en procentsats 
som sedan avgör vilken vetenskaplig grad artikeln placeras i. 80 % av totalsumman 
bedömdes vara grad I och 70 % av totalsumman bedömdes vara av grad II (Olsson & 
Sörensen, 2011).  De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades till antingen grad I eller 
grad II. Tre artiklar kvalitetsgranskades till grad I och åtta artiklar kvalitetsgranskades 
till grad II (se Bilaga C). Det betyder att alla kvalitetsgranskade artiklar inkluderades i 
studien. 
 
 

 7 



 

Databearbetning 
 
De elva artiklarna som valdes ut numrerades mellan ett och elva. Artiklarna 
granskades sedan enligt en bedömningsmall för kvalitativa studier (Olsson & 
Sörensen, 2011). De utvalda artiklarna sammanställdes sedan i artikelöversikt där 
syfte, metod, slutsats och vetenskapligkvalitet redovisades (se Bilaga C). 
Artikelöversikter gjordes för att presentera artiklarna på ett tydligt sätt (Friberg, 
2006). Varje artikel lästes igenom individuellt och relevanta meningar som svarade på 
syftet markerades med markeringspennor. De relevanta meningarna översattes 
gemensamt till svenska och skrevs ned på post-it-lappar. Post-it-lapparna markerades 
med den specifika artikelns nummer för att sedan jämföras med varandra. Lapparna 
placerades sedan ut i tänkbara ämnesområden. Ämnesområdena mynnade till sist ut i 
fyra kategorier: Kvinnomisshandel – ett tabubelagt ämne bland vårdpersonalen, Att 
axla sin professionella roll i mötet med misshandlade kvinnor, Kunskapens betydelse 
för omvårdnad och Organisationens påverkan på omvårdnad. Kategorierna som 
framträdde till resultatet diskuterades fram, övervägdes och användes efter att 
koncensus hade uppnåtts.  

Forskningsetiska överväganden 
 
Forsberg och Wengström (2013) poängterar vikten av att inkludera artiklar som är 
etiskt godkända av en kommitté eller innehåller etiska överväganden, det medför att 
artiklarnas trovärdighet ökar. Forskningsetik är till för att skydda deltagare i 
vetenskapliga studier och även för att människors rättigheter ska respekteras 
(Sandman & Kjellström, 2013). I föreliggande studie var tio av artiklarna etiskt 
godkända av en etisk kommitté. En artikel saknade etiska aspekter (se Bilaga C, 
Artikel 9). Nyttan med denna litteraturstudie är att bidra till ökad förståelse för 
sjuksköterskans upplevelser i arbetet med kvinnor utsatta för misshandel i en nära 
relation. Detta kan skapa bättre förutsättningar för att all vårdpersonal ska kunna ge 
kvalitativ vård till de utsatta kvinnorna. Enligt Forsberg och Wengström (2013) skall 
författarnas förförståelse redovisas så att läsaren av studien själv kan bedöma hur 
förförståelsen kan ha påverkat studien. Ingen av författarna till studien har någon 
tidigare förförståelse av ämnet: kvinnor utsatt för misshandel i en nära relation av 
män. 

Resultat 
Kvinnomisshandel – Ett tabubelagt ämne bland vårdpersonal 
 
Kvinnomisshandel var ett ämne som kulturellt undveks och var kopplat till stigma i 
samhället. Det fanns en ovilja bland vårdpersonalen att erkänna att kvinnomisshandel 
fanns och att prata om det (Brykczynski, Medina, & Pedraza, 2011). Sjuksköterskorna 
använde orden ”det är en privat familjekonflikt” när problemet med misshandel i en 
nära relation skulle förklaras (Tower, Rowe, & Wallis, 2012). Sjuksköterskorna 
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menade på att misshandel i en nära relation var ett privat problem och att det inte 
rörde sjukvårdspersonalen (Vieira, Ford, de Ferrante, de Almeida, Daltoso, & dos 
Santos, 2013). Sjuksköterskorna var oroliga över att kvinnomisshandel kom att förbli 
ett allvarligt problem fram tills samhället blivit mer informerat, bland annat genom 
annonser och reklamfilmer som inte skuldbelägger kvinnorna (Beynon, Gutmanis, 
Tutty, Wathen, & MacMillan, 2012). I några av fallen där kvinnorna hade blivit 
utsatta för kvinnomisshandel i en nära relation uttryckte sjuksköterskorna en rädsla 
för att själva bli inblandade och därför intog några sjuksköterskor istället en attityd att 
kvinnan fick skylla sig själv. Några sjuksköterskor uppgav att de gick in till kvinnorna 
med attityden: Don´t ask – Don´t tell. Med det menade sjuksköterskorna att så länge 
kvinnorna inte fick några frågor om kvinnomisshandel så kommer kvinnorna inte att 
började berätta om misshandeln (Robinson, 2010).  

Att axla sin professionella roll i mötet med misshandlade kvinnor 
 
Sjuksköterskorna upplevde mötet med kvinnorna som traumatiskt vid syn av 
konsekvenserna av misshandeln: ärren, frakturerna, vanställdheten och blåmärkena. 
Det var inte ovanligt att konsekvenserna av en misshandel i en nära relation slutade 
med att kvinnan blev permanent handikappad eller avled av de skador som partner 
hade orsakat (Van der Wath, Van Wyk, & Janse van Rensburg, 2013). 
Sjuksköterskorna visste att kvinnorna inte alltid själva var medvetna om allvaret med 
skadorna och att skadorna kvinnorna fått kunde vara livshotande om sjuksköterskan 
inte påpekade detta (Brykczynski et al., 2011). Många sjuksköterskor upplevde 
mötena med kvinnorna som känslomässigt jobbiga och medgav att jobba med känslor 
var mycket ansträngande (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskorna upplevde det som 
väldigt stressande att kvinnornas lidande påverkade dem på ett så övergripande sätt. 
Sjuksköterskorna upplevde känslor av ångest, ledsenhet, sympati, rädsla, depression 
och ilska (Van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna kände även en hopplöshet, 
tänkte kvinnorna inte anmäla misshandeln fanns det ingenting sjuksköterskorna kunde 
göra mer än att behandla skadorna och ge råd. Råden kan bland annat vara att hänvisa 
kvinnorna till kvinnojourer eller till andra instanser som kan hjälpa kvinnorna att 
komma ifrån och bli skyddade från mannen (Robinson, 2010).  

Sjuksköterskorna fick ofta uppleva att ingen var immun mot misshandel, oavsett 
klasstillhörighet och det resulterade i en personlig rädsla och osäkerhet (Goldblatt, 
2009). Sjuksköterskorna tyckte att var det svårt att bortse ifrån upplevelserna på sin 
arbetsplats, vad sjuksköterskorna fick se och höra kunde stanna kvar med 
sjuksköterskorna en längre tid och kunde återkomma när som helst (Van der Wath et 
al., 2013). Sjuksköterskorna kände en oro för kvinnorna som vårdades på 
vårdenheten. Att se hur det hade gått för de misshandlade kvinnorna var det första 
sjuksköterskorna gjorde vid början av ett nytt arbetsskift. Sjuksköterskorna ansåg att 
möten med de utsatta kvinnorna lämnade många obesvarade frågor eftersom 
kvinnorna inte stannade kvar någon längre tid på sjukhuset (Van der Wath et al., 
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2013). Sjuksköterskorna ansåg även att det var svårt att kunna arbeta professionellt 
om det fanns för starkt känslomässigt engagemang (Goldblatt, 2009; Tower et al., 
2012). Sjuksköterskorna behövde acceptera och vara stolta över sina insatser och 
istället gå vidare och hjälpa de kvinnorna som kunde och ville bli hjälpta 
(Brykczynski et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara ett problem med att upptäcka 
misshandel i en nära relation då kvinnorna inte kom till sjukhuset för att prata om det 
(Vieira et al., 2013). När kvinnorna kom till sjukhuset uppgavs symtom som hade 
uppkommit efter misshandel, bland annat smärta och depression. Men för att dölja 
misshandeln uppgav kvinnorna att symtomen hade uppkommit av andra orsaker. Det 
var inte ovanligt att kvinnorna utelämnade anledningen till hur skadorna hade 
uppkommit eller att sjuksköterskorna fick ett nekande svar när frågor om misshandel 
ställdes (Hughes, 2010; Vieira et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att kvinnorna 
inte vågade berätta om misshandeln på grund av rädsla, skam, ledsenhet och 
hopplöshet (Watt, Bobrow, & Moracco, 2008). Sjuksköterskorna poängterade att det 
var viktigt att observera kvinnornas uppträdande och beteendet hos den närstående 
mannen som var med kvinnan. En misshandlad kvinna hade en tendens att ha ett mer 
dämpat uppträdande och var oftast tyst och blyg, medan den närstående mannen oftast 
hade en dominerande personlighet. Genom att observera kvinnornas och de 
närstående männens kroppsspråk kunde sjuksköterskorna få en lite inblick i hur deras 
förhållande fungerade (Robinson, 2010). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att endast kvinnorna själva kunde avgöra när det 
var tid att berätta om misshandeln, men för sjuksköterskorna var det viktigt att 
fortsätta fråga och att inte nöja sig med att endast fråga en gång (Brykczynski et al., 
2011). Det krävdes ofta återkommande besök och att kvinnorna hade fått en personlig 
kontakt och ett förtroende för sjuksköterskan så att de vågade öppna upp sig (Hughes, 
2010; Vieira et al., 2013). Kvinnorna vågade först berätta när de litade på 
sjuksköterskorna (Hughes, 2010). Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att ge 
kvinnorna en möjlighet till att berätta om misshandeln i avskildhet, ge kvinnorna 
respekt och vara en god lyssnare samt bry sig, vara empatiska och stöttande (Tower et 
al., 2012; Vieira et al., 2013). Att skapa en atmosfär där kvinnorna kunde prata om 
misshandeln utan att bli skuldbelagda, dömda eller där sjuksköterskorna hade 
förutfattade meningar (Goldblatt, 2009; Brykczynski et al., 2011; Tower et al., 2012). 
Sjuksköterskorna hade möjligheten att vägleda kvinnorna till att avslöja misshandeln 
(Williston, & Lafreniere, 2013). Det var viktigt att identifiera en kvinna som blivit 
utsatt för kvinnomisshandel eftersom det kunde påverka kvinnans hälsa. (Iverson, 
Well, Wiltsey-Stirman, Vaughn, & Gerber, 2013). De flesta sjuksköterskorna var 
överens om att kvinnorna behövde få känslomässig support, tröst och skydd samt 
rådgivning vad gäller kontakter med andra instanser (Watt et al., 2008; Goldblatt, 
2009). Sjuksköterskorna medgav att det ibland var svårt att ge känslomässigt stöd till 
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utsatta kvinnor och emellanåt tvingades sjuksköterskor att lämna ett skift med känslan 
av otillräcklighet (Beynon et al., 2012).  

Sjuksköterskorna upplevde det komplicerat att ge kvinnor som blivit utsatta för 
misshandel råd, men sjuksköterskorna var även medvetna om skyldigheterna att göra 
sitt bästa oavsett om kvinnorna valde att följa råden som givits eller inte (Brykczynski 
et al., 2011; Vieira et al., 2013). Sjuksköterskorna beskrev att attityden mot kvinnorna 
kunde vara ett hinder, att sjuksköterskorna kände frustration när tid hade investerats i 
att utveckla en relation med kvinnan som sedan inte följde råden som sjuksköterskan 
hade gett, råden kunde vara att ta kontakt med kvinnojourer eller andra professioner 
för att i slutändan lämna mannen (Robinson, 2010; Brykczynski et al., 2011; Beynon 
et al., 2012).  

För kvinnorna kunde hjälpen som sjuksköterskorna erbjöd vara livsviktig 
(Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskornas mål var att hjälpa kvinnorna att bli 
friskare och även att kunna ge stöd och råd (Iverson et al., 2013; Williston et al., 
2013). Sjuksköterskorna var också medvetna om att kvinnomisshandel inte var något 
som kunde botas och att sjuksköterskorna hade en begränsad förmåga till att lösa 
kvinnornas problem. Sjuksköterskorna behövde istället fokusera på att ge kvinnorna 
stöd och råd (Williston et al., 2013). Sjuksköterskorna poängterade även att det var 
viktigt att tala om för kvinnan att hon inte var ensam i det som hade hänt och att det 
fanns hopp (Watt et al., 2008).  

Kunskapens betydelse för omvårdnaden 
 
Sjuksköterskorna kände sig osäkra på hur en utfrågning om kvinnomisshandel kunde 
påbörjas (Williston et al., 2013). Bland annat vilka och hur frågorna skulle ställas utan 
att förolämpa kvinnan (Hughes, 2010; Beynon et al., 2012; Iverson et al., 2013). 
Enligt sjuksköterskorna behövdes det också mer utbildning och kunskap i hur och när 
ämnet skulle komma på tal (Beynon et al., 2012; Iverson et al., 2013). 
Sjuksköterskorna uppgav att det var viktigt att inte gå för fort fram och på så vis 
skrämma bort kvinnorna (Williston et al., 2013). Samtidigt så var sjuksköterskorna 
inte överrens om vilket sätt som var bäst: att driva kvinnorna till att erkänna och 
berätta om misshandeln eller att avvakta? (Watt et al., 2008). Sjuksköterskorna kände 
även att det behövdes någon slags undersökningsmall, specifika frågor eller riktlinjer 
för att effektivt kunna upptäcka kvinnomisshandel i en nära relation och kunna 
hantera avslöjanden om misshandel i en nära relation (Hughes, 2010; Iverson et al., 
2013; Williston et al., 2013;). Det poängterades att sjuksköterskorna behövde 
utbildning, samhällsresurser, professionellt stöd, specifika riktlinjer och policys för att 
kunna undersöka för kvinnomisshandel på ett professionellt sätt (Beynon et al. 2012).  

Utifrån sina upplevelser berättade sjuksköterskorna om betydelsen av utbildning i 
kommunikationsförmåga för att arbeta med kvinnomisshandel (Iverson et al., 2013). 
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Det antyddes även av sjuksköterskorna att bristande utbildning i kvinnomisshandel 
hade lett till att sjuksköterskorna kände sig obekväma vid undersökningarna av 
kvinnor utsatta för misshandel. Sjuksköterskorna själva trodde att mer utbildning 
kunde öka deras förtroende och vilja att undersöka för kvinnomisshandel i en nära 
relation (ibid.). Vid frågan om hur sjuksköterskorna skulle vilja lära sig mer om 
kvinnomisshandel i en nära relation togs det bland annat upp metoder som tillgång till 
litteratur och skriftligt material, undervisning av bästa praxis, rollspel och möjligheten 
att träna nyinlärda färdigheter med kollegor som har mer erfarenhet (Beynon et al., 
2012).  

Sjuksköterskorna påpekade att det fanns kliniska riktlinjer gällande medicinska 
åkommor men vid psykiska problem fanns ingen hjälp att tillgå (Williston et al., 
2013). Enligt sjuksköterskorna behövdes det införas en specifik undersökningsmall 
för kvinnomisshandel som skulle vara likställd med andra rutinförebyggande 
hälsoåtgärder och som behövdes vara en rutin för alla kvinnor. Antingen genom en 
öppen fråga om kvinnomisshandel i ankomstsamtalet eller genom en specifik 
undersökningsmall där ett frågeformulär om kvinnomisshandel fanns tillgängligt 
(ibid.). Några sjuksköterskor poängterade att undersökning av kvinnomisshandel 
behövde vara obligatoriskt och att det skulle rekommenderas enligt lag (Beynon et al., 
2012). Önskemål framfördes av sjuksköterskorna om att arbetsgivarna skulle erbjuda 
utbildning om kvinnomisshandel i en nära relation på arbetsplatsen (Beynon et al., 
2012). Sjuksköterskorna tyckte att det behövdes utbildning i att våga släppa blicken 
från datorskärmen, titta kvinnan i ögonen och låta kvinnan veta att sjuksköterskan 
lyssnade för att sedan försiktigt kunna fråga om kvinnomisshandeln på ett empatiskt 
och meningsfullt sätt (Iverson et al., 2013). 

Organisationens påverkan på omvårdnaden 
 
Tidbrist beskrevs som ett hinder för att upptäcka och undersöka kvinnor utsatta för 
misshandel i en nära relation (Beynon et al., 2012). Sjuksköterskorna menade att om 
frågan om misshandel i en nära relation kommit på tal, så behövdes det finnas tid till 
att sitta ner och lyssna på svaret och vara beredd på att hantera det (Beynon et al., 
2012). Enligt sjuksköterskorna var en av de mest konstanta orsakerna till att inte fråga 
om misshandeln tidsbrist (Iverson et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att det 
fanns väldigt lite tid för patientvård (Beynon et al., 2012; Iverson et al., 2013). 
Sjuksköterskorna antydde även att om det skulle spenderas mycket tid hos någon av 
kvinnorna skulle andra patienter bli lidande (Goldblatt, 2009). Detta berodde på att 
sjuksköterskorna hade mycket att göra, hade ett högt arbetstempo och kände att det 
inte fanns tid för att stanna upp och lyssna på kvinnorna (Beynon et al., 2012; Tower 
et al., 2012). Ett annat hinder som sjuksköterskorna beskrev var bristen på utrymme 
och avskildhet. Sjuksköterskorna menade att arbetsmiljön hindrade sjuksköterskan 
från att skapa en relation med kvinnan och föra ett enskilt samtal (Beynon et al., 
2012). 
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Att arbeta i team och ha tillgång till sina kollegor och andra professioner kunde 
underlätta för sjuksköterskorna att föra arbetet med kvinnorna vidare i processen 
(Goldblatt, 2009; Beynon et al., 2012; Iverson et al., 2013). Många av 
sjuksköterskorna uppgav att det vore bra att involvera andra yrkesprofessioner som 
läkare, socialarbetare, psykologer, andra sjuksköterskor och gynekologer som 
sjuksköterskorna kunde arbeta i samråd med (Watt et al., 2008; Beynon et al., 2012; 
Vieira et al., 2013). Sjuksköterskorna nämnde också att det behövdes samordning 
med andra instanser som polisen och sociala myndigheter (Beynon et al., 2012). För 
sjuksköterskorna var det viktigt att presentera resurser som bland annat kvinnojourer 
och påpeka att kvinnorna kunde få kompetent hjälp på plats av sjuksköterskorna 
(Brykczynski et al., 2011; Williston et al., 2013). När kvinnorna väl valde att berätta 
om misshandeln, sattes rörelsen igång och det upplevdes som att det inte fanns någon 
återvändo (Beynon et al., 2012).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
 
Sökningarna av artiklar till resultatet genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed 
och PsycInfo. Samtliga databaser har omvårdnad som inriktning, vilket ansågs 
relevant för studiens syfte (Henricson, 2012).  För att stärka studiens trovärdighet 
utfördes artikelsökningen i PsycInfo, som innehåller psykologisk forskning inom 
medicin och omvårdnad. Genom att använda de ovan nämnda databaserna ökade 
möjligheten att hitta relevanta artiklar, vilket även stärker studiens trovärdighet 
(ibid.). Dubbletter av artiklarna till litteraturstudiens resultat förekom i alla tre 
databaserna och valdes manuellt bort. Att dubbletter hittades styrker trovärdigheten. 
Tio av artiklarna var av kvalitativ ansats och en artikel var av mixad metod där endast 
den kvalitativa delen användes. Att endast kvalitativ ansats användes beror på att 
kvalitativ metod innebär att beskriva och tolka fenomenet (Forsberg & Wengström, 
2013). Detta är till studiens fördel då syftet var att beskriva sjuksköterskornas 
upplevelser. Det kan även ses som en styrka att flertalet av artiklarna beskriver 
liknande upplevelser. Trovärdigheten ökar även då majoriteten av resultatartiklarna 
visar på att sjuksköterskorna upplever brist på utbildning. En svaghet i studien kan 
vara att alla artiklarna var skrivna på engelska och har översatts till svenska, det finns 
då en risk för feltolkningar och missuppfattningar. 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Olsson och Sörensens granskningsmall 
(2011) för kvalitativa artiklar och tilldelades en vetenskaplig grad. Alla artiklarna 
granskades först individuellt för att sedan jämföra granskningarna tillsammans, vilket 
stärker studien. Tre av artiklarna kvalitetsgranskades till grad I och åtta av artiklarna 
till grad II. Det ses som en svaghet att de flesta av artiklarna i studien är grad II, dock 
ansågs dessa vara relevanta då de flesta av grad II artiklarna graderades till över 75 %. 
Enligt Olsson och Sörensen (2011) anses en artikel inte vara av vetenskaplig kvalitet 
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då artikeln granskas till grad III eller lägre. Därmed bedöms samtliga artiklar i studien 
vara relevanta då de erhåller en hög vetenskaplig grad. 

Valda artiklar kommer från USA (4), Kanada (3), Israel (1), Australien (1), Sydafrika 
(1) och Brasilien (1). Artiklarna från USA, Kanada och Australien ansågs vara 
relevanta i studien då ländernas levnadsvillkor ansågs vara jämställda med 
levnadsvillkoren i Sverige. Detta ses som en styrka då resultatet kan överföras till den 
svenska sjukvården. Artiklarna från Israel, Sydafrika och Brasilien valdes ut då 
artiklarna ansågs relevanta för studiens syfte. Det kan ses som en svaghet att 
kulturella skillnader kan ha påverkat resultatet i studien. 

Ämnesord användes på de orden som fanns som ämnesord i databaserna. Det kan ses 
som en styrka att använda då dessa avgränsar studien och resultatet blir mer specifikt 
på det valda ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). De sökord som inte fanns som 
ämnesord söktes i fritext (se Bilaga A). För att utöka sökningarna användes trunkering 
(*) på orden nurs* och experience*, vilket gör att ordens alla ändelser inkluderas. 
Tyvärr användes ordet experience* och inte experienc* vilket kan ses som en svaghet 
då ordet experiencing har uteslutits och väsentliga artiklar kan ha exkluderats. 
Artiklarna till resultatet avgränsades med hjälp av att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, inkludera kvinnor, årtal för publicering, vara Researsch article i CINAHL, 
ha tillgängligt abstrakt i PubMed och vara en Journal article i PsycInfo. Att inga andra 
avgränsningar gjordes kan ses som en styrka och hade kunnat exkludera relevanta 
artiklar. Författarna valde inte att endast inkludera fulltextartiklar eftersom att 
artiklarna då hade valts utifrån fulltext istället för innehåll (Östlundh, 2006). 
 
 Artiklarna söktes först från år 2010-2015, men eftersom det inte fanns tillräckligt 
med relevanta artiklar utökades sökningen till år 2008-2015. Denna avgränsning 
gjordes då litteraturstudien skulle innehålla aktuell forskning och inte riskera att äldre 
artiklar hade gett en missvisande bild av dagens hälso- och sjukvård. Detta kan ses 
som en vetenskaplig trovärdighet men även en svaghet, då relevanta artiklar kan ha 
uteslutits. Författarna till denna litteraturstudie läste igenom alla artiklarna i studien 
för att minimera risken för felaktig tolkning, vilket även kan ses som en styrka. En 
annan styrka i litteraturstudien är att artikelöversikterna gjordes tillsammans av båda 
författarna till litteraturstudien för att tolkningen och granskningen skulle bli så bra 
som möjligt. Studiens trovärdighet ökar då samtliga författare gemensamt bearbetade 
artiklarna till resultatet gemensamt. I nästan alla de utvalda artiklarna var deltagarna 
både sjuksköterskor och läkare, vilket kan ses som en svaghet i resultatdelen då det 
ibland kunde vara svårt att tolka vilken profession som har vilka upplevelser. Att 
artiklarna sållades utifrån titeln kan ses som en svaghet, då titeln inte alltid speglar 
artiklarnas innehåll. 
 
Författarnas förförståelse skall redovisas så att läsaren själv kan bedöma hur 
tolkningen kan ha påverkat studien (Forsberg & Wengström, 2013). Att författarna 
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beskriver sin förförståelse innefattar även studiens bekräftelsebarhet (Henricsson, 
2012). I denna litteraturstudie hade ingen av författarna, i sin vetskap kommit i 
kontakt med kvinnor utsatta för misshandel i en nära relation. Det finns heller ingen 
förförståelse kring sjuksköterskornas upplevelser i mötet med kvinnor utsatta för 
misshandel i en nära relation. De elva artiklarna i litteraturstudiens resultat 
bearbetades och sammanställdes på ett så objektivt sätt som möjligt. 

Resultatdiskussion 
 
I studien var syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor 
utsatta för misshandel av män i en nära relation. Sjuksköterskorna resonerade att 
misshandel i en nära relation var ett privat problem och att det inte rörde 
sjukvårdspersonalen (Vieira et al., 2013). Det fanns även en ovilja bland 
sjukvårdspersonalen att erkänna att kvinnomisshandel föregick (Brykczynski et al., 
2011). Attityden Don´t ask – Don´t tell var inte ovanlig (Robinson, 2010), vilket 
bekräftar att kvinnomisshandel är ett komplext och mångdimensionellt problem (Dir 
2012:38). En syn på kvinnomisshandeln som ett privat problem går isär med 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande och gör det svårt att följa Hälso- och 
sjukvårdslagen som fastställer en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Det fanns dock förståelse från 
sjuksköterskors sida att kvinnomisshandel var kopplad till stigma i samhället och att 
det var samhällets ansvar att genomföra konstruktiva förändringar via tillexempel 
massmedia (Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen, & MacMillan, 2012). Detta visar att 
sjuksköterskor var medvetna om sitt yrkesansvar för att upptäcka kvinnorna som 
blivit utsatta för misshandel i nära relationer (SOU 2007:71). För att underlätta 
omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor har Hälso- och sjukvården i Stor-Göteborg 
tagit fram en handlingsplan för hur sjukvårdspersonal ska agera i mötet med kvinnor 
där misshandel misstänks. Att våga fråga är en punkt i handlingsplanen som vill 
poängtera att om sjukvårdspersonalen väljer att vara tyst betyder det att personalen 
visar sitt samtycke till misshandeln (Svensk sjuksköterskeförening, 2012).  
 
Kvinnorna som tvingades uppsöka vård för skador relaterade till misshandel hade ofta 
känslor av skam och skuld och för de utsatta kvinnorna var ett bra bemötande viktigt 
för att skapa förutsättningar till att våga berätta om sin situation (Watt, Bobrow, & 
Moracco, 2008). Resultatet styrks även av av McCauley, Yurk, Jenckes, och Ford 
(1998) och Wendt Mayer (2000) som menar att många kvinnor förknippar besök på 
sjukhuset med känslor så som rädsla, skam, oro, frustration och ensamhet och att 
kvinnorna mötts av skuldbeläggning och klandring istället för gott bemötande från 
sjuksköterskorna.  

I resultatet påpekades att en partner som utförde misshandeln ofta hade som avsikt att 
kontrollera och dominera kvinnan (Widing Hedin, 1997: Pratt-Eriksson, Bergbom, & 
Lyckhage, 2014). Detta styrks vidare av Chornesky (2000) som menar att mäns 
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dominans över kvinnor är något som är förankrat långt tillbaka i historien. Studiens 
resultat visade att anledningen till att kvinnan inte vågade berätta om misshandeln var 
kopplat till att mannen utövade en både fysisk och psykisk dominans, kvinnan vågade 
helt enkelt inte berätta (Robinson, 2010). Robinsons resultat stämmer överens med 
forskningen inom området (Häggblom, 2011). Precis som Winding Hedin (1997) 
skriver finns risken att misshandeln ökar i frekvens och svårighetsgrad. 

Mötet med kvinnor utsatta för misshandel blev omskakande och lämnade 
sjuksköterskorna med obesvarade frågor enligt både denna studie och tidigare 
forskning (Häggblom et al., 2006; Häggblom & Fredriksen, 2011; Beynon et al., 
2012). Att tvingas bevittna kvinnornas skador var traumatiskt för sjuksköterskorna 
(Häggblom et al., 2006). I resultatet framhävde Robinson (2010) sjuksköterskornas 
känsla av hopplöshet och att sjuksköterskorna ibland intog en attityd att kvinnorna 
fick skylla sig själva. Även Van der Wath et al. (2013) påpekade att sjuksköterskorna 
upplevde många känslor relaterade till mötet med kvinnorna, så som rädsla, ångest 
och ilska. Resultatet styrks vidare av Häggblom et al. (2006) där sjuksköterskorna 
diskuterade känslor av frustration, psykologisk stress och oro. Att sjuksköterskorna 
kände en maktlöshet av att inte veta hur eller vad som skulle göras.  

Nästan 38 % av världens alla kvinnor har någon gång blivit utsatta för misshandel av 
män i en nära relation (WHO, 2013). Statistiken visar även på att var femte kvinna i 
Sverige någon gång i sitt liv blivit utsatt för misshandel i en nära relation (SOU 
2014:49). Ändå vågar inte sjuksköterskorna ta steget och fråga kvinnorna (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Joyce Travelbee är ett av sjuksköterskornas 
viktigaste redskap kommunikation och att kommunikationen är en förutsättning för att 
uppnå syftet med omvårdnaden (Travelbee, 2001). Sjuksköterskorna berättade utifrån 
egna upplevelser att den bristande utbildningen i kommunikation hade lett till att 
sjuksköterskorna kände sig obekväma vid undersökningarna av kvinnor utsatta för 
misshandel (Iverson et al., 2013). Swenurs (2009) styrker att sjuksköterskor behöver 
utbildning inom informations och kommunikationsteknologi. I Joyce Travelbees 
interaktionsteori lyfts samspelet mellan sjuksköterskan och patienten som grund för 
omvårdnaden, att det krävs ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskan och 
patienten för att en mellanmänsklig relation ska etableras (Travelbee, 2001). Även 
Hughes (2010) poängterade att kvinnorna först vågade öppna upp sig när de litade på 
sjuksköterskan. Sjuksköterskorna var medvetna om att endast kvinnorna själva kunde 
avgöra när det kändes bra att berätta om misshandeln (Brykczynski et al., 2011). 

Sjukvårdspersonalen uppgav att det kunde vara svårt att upptäcka misshandel i en 
nära relation. Sjuksköterskorna poängterade även att det inte alltid kunde upptäckas 
vad den bakomliggande orsaken till varför kvinnorna sökte vård var, vilket 
resulterade i att den egentliga orsaken till besöket förblev osynlig (Björck & Heimer, 
2003; Hughes, 2010; Vieira et al., 2013). Samtidigt visste sjuksköterskorna att det var 
viktigt att identifiera en kvinna som blivit utsatt för misshandel eftersom det kunde 
påverka kvinnans hälsa (Iverson et al., 2013). Sjuksköterskorna stötte även på hinder 
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för att upptäcka och undersöka kvinnorna (Beynon et al., 2012). Tidsbrist var en av de 
stora anledningarna till att inte fråga om misshandeln (Iverson et al., 2013). Att 
tidsbrist var ett stort hinder styrks även av Tower (2007) som påpekar att 
sjuksköterskorna blir hindrade i arbetsprocessen. Sjuksköterskorna menade på att om 
frågan om misshandel i en nära relation skulle komma på tal så behövdes det finnas 
tid till att sitta ner och lyssna på kvinnan (Beynon et al., 2013). Detta styrker 
Socialstyrelsen (2009) som poängterar att det är viktigt att låta kvinnan berätta utan 
att bli avbruten. Många sjuksköterskor påpekade att det var viktigt att kvinnan ostört 
fick möjligheten att berätta om misshandeln (Hughes, 2010; Vieira et al., 2013) och 
att det var av stor vikt att en god relation mellan sjuksköterskan och kvinnan 
främjades (Björck et al., 2003). I resultatet påpekades att sjuksköterskorna också hade 
en viktig roll i att ge stöd och råd till kvinnorna (Iverson et al., 2013; Williston et al., 
2013) och detta styrks vidare av Häggblom et al. (2006).  

Sjuksköterskorna kan använda sig av omvårdnadsprocessen som är till för att ge 
individuell omvårdnad till varje patient (Ehnfors et al., 2013). Omvårdnadsprocessens 
olika steg sker i samråd med patienten: omvårdnadsanamnes, omvårdnadsstatus, 
omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål och omvårdnadsåtgärder (Yura & Walsh, 1988). 
Omvårdnadsprocessen börjar med omvårdnadsanamnes där hela patientens 
sjukdomshistoria dokumenteras i journalen. Sedan går processen vidare till 
omvårdnadsstatus och patienten får berätta sin status, hur allting är för patienten just 
nu. För att sedan komma vidare i processen behöver en omvårdnadsdiagnos ställas 
(Paans, Nieweg, van der Schans & Sermeus, 2011). Eftersom att många av kvinnorna 
inte vågade berätta för sjuksköterskorna om misshandeln (Hughes, 2010) kom oftast 
inte processen längre än till omvårdnadsanamnes och omvårdnadsstatus då det oftast 
inte gick att fastställa någon omvårdnadsdiagnos då kvinnorna ofta ljög om hur och 
varför skadorna uppkommit (Björck & Heimer, 2003; Hughes, 2010; Vieira et al., 
2013). För att kunna komma vidare i processen medgav sjuksköterskorna att arbeta i 
team och ha tillgång till sina kollegor och andra professioner kunde underlätta för att 
föra arbetet med de utsatta kvinnorna vidare (Goldblatt, 2009; Beynon et al., 2012; 
Iverson et al., 2013). Detta styrker även Socialstyrelsen (2005) och Swenurs (2009) 
som menar att alla berörda yrkesgrupper ska ha kompetens att stötta de utsatta 
kvinnorna samt att det behövs ökade kunskaper om misshandelns uppfattning, orsaker 
och konsekvenser. SOU (2014:49) medger att det är svårt men viktigt att kommuner 
och landsting samarbetar. Enligt Socialstyrelsen (2009) hade nästintill alla kommuner 
en handlingsplan eller höll på att skriva en handlingsplan för våldsutsatta kvinnor. I 
Sverige idag har sjuksköterskorna möjligheten att ta del av handlingsplaner och 
riktlinjer för kvinnor utsatta för misshandel, men brist på medvetenhet om att 
handlingsplanerna och riktlinjerna finns kan vara en orsak till att sjuksköterskorna tror 
att det inte finns.  

Behovet av tillgång till en bedömningsmall vid mötet med kvinnorna poängterades 
övergripande i resultatet (Hughes, 2010; Williston et al., 2013; Iverson et al., 2013).  
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Resultatet styrks i tidigare studier av Ambuel, Hamberger, Guse, Melzer-Lange, 
Phelan & Kistner (2013) och Tower (2007) som menar att det behövs 
bedömningsmallar för att underlätta för sjuksköterskor i arbetet med misshandlade 
kvinnor. För att sjuksköterskorna skulle erbjuda professionell hjälp till kvinnor utsatta 
för misshandel krävdes det tillgång till utbildning (Beynon et al. 2012; Iverson et al., 
2013). Sjuksköterskeutbildningen idag saknar både utbildning och viktig information 
gällande kvinnomisshandel i en nära relation. (Connor et al., 2013). Detta styrks även 
vidare av Häggblom et al., (2006) och Tower (2007) som påpekar behovet av 
ämnesspecifik utbildning. I resultatet poängterade sjuksköterskorna att de kände sig 
osäkra när de upplever brist på utbildning inom kvinnomisshandel (Tower et al., 
2012; Watt et al., 2008). Detta styrker Maina (2009) som menar att om inte 
sjuksköterskorna hade tillgång till undersökningsmallar och riktlinjer upplevdes 
istället en osäkerhet i vården. Vidare styrks resultatet av nyare forskning från 
Dudgeon, & Evanson, (2014) som diskuterar vikten av tillgång till utbildningsformer, 
både enskilt och i grupp. Sjuksköterskorna påpekade att de kände sig obekväma med 
att undersöka kvinnor utsatta för misshandel och kopplade detta till att de hade 
erbjudits bristande eller ingen utbildning (Iverson et al., 2013). Även Williston (2010) 
tar upp problemet med att sjuksköterskor idag inte får någon undervisning om hur 
sjuksköterskor ska göra i mötet med kvinnor utsatta för misshandel av män i en nära 
relation varken i grundutbildningen eller vidareutbildningen.  
 
Konklusion 
 
Litteraturstudien resulterade i fyra kategorier; Kvinnomisshandel – ett tabubelagt 
ämne bland vårdpersonalen, Att axla sin professionella roll i mötet med misshandlade 
kvinnor, Kunskapens betydelse för omvårdnaden och Organisationens påverkan på 
omvårdnaden. I resultatet framkom att sjuksköterskorna efterfrågade mer utbildning 
och kunskap i ämnet: Kvinnor utsatta för misshandel i en nära relation. Att 
misshandel fortfarande sågs som ett tabubelagt ämne, något som var svårt att närma 
sig. Sjuksköterskorna ansåg sig behöva utbildning i hur och när frågan om misshandel 
skulle komma på tal för att inte förolämpa och stöta bort kvinnorna. 
Sjuksköterskornas bemötande i mötet med de utsatta kvinnorna var avgörande för om 
kvinnorna kände sig trygga och vågade öppna sig. Sjuksköterskorna tog även upp 
hinder i organisationen för att kunna hjälpa de utsatta kvinnorna, bland annat 
tidsbristen som hindrade sjuksköterskorna från att sitta ner och lyssna på kvinnorna. 
Av sjuksköterskorna poängterades även värdet av att involvera andra 
yrkesprofessioner i processen för att kunna erbjuda kvinnorna den bästa 
omvårdnaden.  

Implikation 
 
Sjuksköterskor är i stort behov av utbildning vad gäller ämnet: kvinnor utsatta för 
misshandel i en nära relation av män, för att kunna ge kvinnorna den bästa 
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omvårdnaden. Behovet implicerar fortsatt forskning om utbildning för sjuksköterskor 
relaterat till ämnet. Mer forskning behövs även för att få en bättre förståelse för 
sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för misshandel i en nära 
relation. Det skulle även behövas vidare forskning om hur sjuksköterskeprofessionen 
på bästa sätt involverar andra yrkesprofessioner för att kunna gå vidare i processen 
med de utsatta kvinnorna. 
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BILAGA A  

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed PsycInfo 

Kvinnomisshandel Battered women Battered women Battered females 

Våld i nära relationer Intimate Partner Violence Intimate Partner Violence Intimate Partner Violence 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* (fritext) 

Upplevelser Experience* (fritext) Experience* (fritext) Experience* (fritext) 

 



BILAGA B  

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2015-03-17 Cinahl 

((MM ”Battered women”) OR 
(MM ”Intimate partner violence”)) 
AND MW nurs* 
Limiters: Abstract Available; 
Published Date: 2008-2015; 
English Language; Research 
Article; Sex: Female 53 19 6 2 

2015-03-16 Cinahl 

( (MM ”Battered women”) OR 
(MM ”Intimate partner violence”) ) 
AND MW nurs* AND MW 
experience*  
Limiters: Abstract Available; 
Published Date: 2010-2015; 
English Language; Research 
Article; Sex: Female 4 1 1 1 

2015-03-05 Cinahl 

((MM ”Battered women”) OR 
(MM ”Intimate partner violence”)) 
AND MW nurs* AND experience* 
Limiters: Abstract Available; 
Published Date: 2010-2015; 
English Language; Research 
Article; Sex: Female 17 8 5 3 

2015-03-05 PubMed 

((Nurs*[MeSH Terms]) OR 
Nurs*[Title/Abstract]) AND 
((Intimate Partner Violence) OR 
Battered women[MeSH Terms]) 
AND experience* 
Filters: Abstract; published in the 
last 5 years; English; Female 40 25 12 2 

2015-03-05 PsycInfo 

ab(nurs*) AND 
(SU.EXACT("Intimate Partner 
Violence") OR 
SU:EXACT("Battered Females")) 
AND experience* 
Additional limits – Date: from 
2010 to 2015; Record type: Journal 
Article; Language: English; 
Population: Female 19 7 4 3 

Totalt   133 60 28 11 

 



BILAGA C  

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Beynon, C. E., Gutmanis, I.A., Tutty, L. M., Wathen, C. N., & MacMillan, H. L. (2012). Why 
physicians and nurses ask (or don´t) about partner violence: a qualitative analysis. BMC Public 
Health, 12(1), 473-484. Doi: 10.1186/1471-2458-12-473 

Land  
Databas 

Kanada. 
PubMed. 

Syfte Syftet var att identifiera hinder och möjligheter till att fråga om misshandel i nära relationer. 

Metod:  
Design 

Mixed metod. 
En modifierad Tailored Design Method användes. 

Urval Studien mejlades ut till 1,000 läkare, alla specialister inom sitt område och 1,000 sjuksköterskor 
som arbetar med omvårdnad inom olika distanser. Alla valdes ut genom ett slumpmässigt urval.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes mellan mars och juni år 2004. Studien sammanfattar svaren från två 
öppna frågor som berör hinder och möjligheter till att fråga om misshandel i nära relationer:  
1) Vilka hinder upplever du när det kommer till att upptäcka kvinnomisshandel?: 2) Vad 
upplever du har hjälpt dig att lättare upptäcka kvinnomisshandel eller skulle kunna öka 
möljligheten till att lättare upptäcka kvinnomisshandel? Dessa två frågor var de sista på en enkät 
bestående av 43 frågor. Frågorna berörde även demografi, utbildning, professionella och 
personliga erfarenheter av misshandel i nära relationer.  

Dataanalys Dataanalysen utfördes mellan 2004 och 2009. Resultatet av de två öppna frågorna 
sammanställdes i ett ordprocerings program. För att säkra kvaliteten av studien läse en av 
författarna igenom den sammanställda datan, vid oklarheter involverades de andra författarna för 
att skapa en förståelse. Induktiv innehållsanalys användes. Författarna arbetade enskilt med att 
sammanställa kategorier berörande hinder och möjligheter genom att identifiera nyckelord, fraser 
och begrepp från de besvarande. Den första författaren kodade den sammanställda dantan via 
profession, sjuksköterska eller läkare.  Allt eftersom varje kategori analyserats fokuserade 
författarna på likheter och olikheter. Slumpmässiga kontroller gjordes av den andre författaren 
för att kontollera att kodningen var konsekvent utförd.  Fisher´s Exact Test användes för att 
kontrollera om den insamlade datan mellan sjuksköterskor och läkare var signifikant.  

Bortfall Av 2000 utskickade enkäter (läkare och sjuksköterskor) besvarades inte 1069 stycken av 
enkäterna. Av de 2000 utskickade enkäterna besvarades inte de två sista frågorna, på enkäten, av 
1231 stycken. 

Slutsats Etik godkännande erhölls från forskningsetik Styrelsen Western University, London, Kanada. De 
vanligaste hindren för att inte ställa frågor om misshandel i en nära relation var enligt deltagarna 
tidsbrist, brist på utbildning, språkliga och kulturella skillnader och att partnern är närvarade. 
Störst möjligheter för att upptäcka misshandel i en nära relation ansåg de vara utbildning, 
resurser från samhället och professionella verktyg. Läkarna, men framförallt sjuksköterskorna 
ansåg att behovet av ytterligare utbildning var stor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II  
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Artikel 2 

 

 

Referens Brykczynski, K.A., Medina, C.K., & Pedraza, D. (2011). Intimate partner violence: Advanced 
practice nurses clinical stories of success and challenges. Journal of the American Academy of 
Nurse Practitioners, 23(3). 143-152. doi: 10.1111/j.1745-7599.2010.00594.x   

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

Syfte Syftet med studien var att påvisa kunskapen från kliniska erfarenheter hos sjuksköterskor som 
arbetar med kvinnor som har blivit utsatta för misshandel i en nära relationer.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk design.  

Urval 10 sjuksköterskor medverkade i studien. 7 av deltagarna var vita, 1 var afroamerikan och 2 var 
latinamerikaner. Sjuksköterskorna hade alla mer än 10 års erfarenhet.  

Datainsamling Intervjuerna gjordes ansikte mot ansikte, de filmades, transkriberades och analyserades med en 
tolkande fenomenologisk design.   

Dataanalys Alla intervjuer fokuserade på insamlingen av berättande detaljer från de kliniska situationerna 
med kvinnor som har erfarenhet av misshandel i nära relationer. Där var 25 situationer som var 
relaterade till deltagarna. Alla intervjuer med deltagarna genomfördes av den första författaren. 
De andra författarna deltog i tolkningarna av data och assisterade med översynen av litteraturen 
och revideringarna av manuset.    

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Iakttagelser visar på att sjuksköterskorna har en stor kunskap om patientsituationen i klinisk 
praxis, som i grunden används för at underlätta och läka kvinnorna utsatta för misshandel i en 
nära relation. Sjukvårdspersonal kan vara en viktig länk mellan kvinnor som blivit utsatta för 
misshandel och för att få ett slut på misshandeln. Det är viktigt att uppmärksamhet riktas mot 
misshandel i en nära relation för att göra sjukvårdspersonalen uppmärksam på dess offer. Det kan 
i sin tur leda till en minskad förekomst av kvinnor som dör i samband med en misshandel. 
Studien godkändes av kommittén hos University Human Re-search Protection.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 3 

 

 

Referens Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses’ professional and personal life 
experiences. Journal of Advanced Nursing 65(8), 1645-1654. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05019.x 

Land  
Databas 

Israel 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att studera hur omvårdnaden av misshandlade kvinnor i en nära relation 
påverkar sjuksköterskans professionella och personliga erfarenheter.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk design. 

Urval Mättnadsprincipen avgjorde urvalet. För att få deltaga i studien var deltagarna tvungna att ha 
arbetat med åtminstone en kvinna utsatt för misshandel i en nära relation under det gångna året. I 
denna studie utelämnades män då det var kvinnors erfarenheter som skulle studeras.  

Datainsamling Datainsamlingen fortsatte till dess att ingen ny data uppkom. 14 sjuksköterskestudenter hjälpte 
till med datainsamlingen. Insamlingen gjordes mellan februari-juni år 2005 via ingående 
intervjuer på Hebreiska. Alla intervjuer tog ca.1 timme och bandades för att sedan transkriberas. 
Det som studenterna ville få fram var sjuksköterskornas attityd, känslor, tankar och reaktioner i 
mötet med kvinnorna som blivit utsatta för misshandel i en nära relation. 

Dataanalys Tematisk innehållsanalys. Texten är analyserad med hjälp av kodning, öppen kodning, axiell 
kodning och sammanställning av materialet de har fått fram. 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Det är en ständig konflikt mellan de personliga värderingarna, attityderna, känslorna och den 
professionella yrkesrollen. Det kan hindra sjuksköterskornas vårdande av utsatta kvinnor då det 
kan vara svårt att skilja mellan privatliv och yrkesliv. Alla sjuksköterskor hanterar vårdandet av 
utsatta kvinnor på olika sätt och det kan vara en balansgång att vara professionell och inte 
överengagera sig. Etiskt godkännande erhölls från Universitetet i Haifa.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 4 

 

 

Referens Hughes, J. (2010). Putting the pieces together: How public health nurses in rural and remote 
canadian communites respond to intimare partner violence. Online journal of rural nursing and 
health care 10(1).  

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl  

Syfte Syftet var att utforska och beskriva erfarenheter hos sjuksköterskor som arbetar på landsbygden 
när de behöver ingripa och bedöma, på uppdrag av kvinnorna som upplever misshandel i nära 
relationer.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.   

Urval 6 sjuksköterskorna som valdes ut hade mellan 2,5-35 års erfarenhet. Samtliga sjuksköterskor 
arbetade i nordvästliga British Colombia, Canada där de hade mellan 70-100 mil till närmaste 
stad, Prince George.  

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna tog mellan 45-60 minuter och blev digitalt inspelade. 
De intervjuade fick läsa information om studien och skriva på ett papper angående samtycke.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och information som skulle kunna röjt identiteter på 
deltagarna togs bort. Det kvalitativa dataprogrammet NVivo användes för att sammanställa vissa 
koder.   

Bortfall Redovisas inte.   

Slutsats Alla deltagarna medgav att de någon gång träffat på kvinnor som medgavit att de blivit 
misshandlade eller där sjuksköterskorna blivit uppmärksammad på att så var fallet. Även om 
sjuksköterskorna uppgav att vissa av kvinnorna själva uppgett att de blivit utsatta för misshandel 
i en nära relation var sjuksköterskorna eniga i att det inte hände särskilt ofta. Det var vanligt att 
de utsatta kvinnorna inte sökte sjukvård för skador relaterat till misshanlden utan att de sökte för 
andra saker, rådgivning, frågor som relaterar till barnen eller gynekologiska problem. Vissa av 
deltagarna uppgav att de gjorde vad de kunde för att hjälpa kvinnorna, även när det gick utanför 
deras professionella yrkesroll. Detta kunde bland annat ha att göra med att socialt support i dessa 
landsbygsområden inte existerade på samma sätt som de gör i en stadsmiljö. Etiskt godkännande 
erhölls från The University of Northern British Columbia.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 5 

 

 

Referens Iverson, K., Well, S., Wiltsey-Stirman, S., Vaughn, R., & Gerber, M. (2013). VHA Primary Care 
Providers´Perspectives on Screening Female Veterans for Intimate Partner Violence: A 
Preliminary Assessment. Journal Of Family Violence, 28(8), 823-831. doi: 10.1007/s10896-013-
9544-7 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att se utvecklingen av policy och program för att upptäcka kvinnomisshandel i en nära 
relation och att ge rätt hjälp.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ pilotstudie.  
Grounded Theory. 

Urval 12 deltagare totalt, 9 som var läkare och 3 som var sjuksköterskor. Alla deltagarna var tvungna att 
arbeta inom New Englands hälsosystem vilket inkluderar Maine, Rhode Island, Massachusetts, 
Vermont, Connecticut, New Hampshire. Deltagarna var övervägande kvinnor där endast en av 
deltagarna fått någon utbildning relaterat till misshandel i en nära relation.   

Datainsamling Kvalitativa intervjuer. Alla intervjuer gjordes över telefonen, tog en timme och spelades in. 
Insamlingen gjordes mellan februari-juni år 2012. Intervjuerna innehöll öppna frågor som gav 
deltagarna en möjlighet att vidareutveckla sina erfarenheter om att ge omvårdnad vid misshandel i 
en nära relation. 

Dataanalys De ordagrant nerskrivna intervjuerna analyserades med Grounded Theorys öppen kodning för att 
hitta nyckelkoncept. När nyckel koncepten blivit identifierade diskuterades de tills konsensus 
uppstod. En kodbok sammanställdes och de nedskrivna intervjuerna blev kodade en gång till och 
en ny diskussion gjorde.  

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats I resultatet pratas det om att det framkom fem olika teman relaterat till syftet. Att 
sjukvårdspersonalen hade lite tid till att egentligen ta hand om och bemöta kvinnorna utsatta för 
misshandel i en nära relation på rätt sätt. De diskuterar att ska sjukvårdspersonalen sceena och 
behandla kvinnorna måste de få adekvat utbildning. Utan adekvat utbildning är de hindrade att 
göra det bästa de kan. Att koordinera vården är också av stor vikt samt att sjukvårdspersonalen har 
tillgång till de rätta arbetsredskapen som behövs vid screening för misshandel i en nära realation.  
Etiskt godkännande erhölls från Institutional Review Board via VA Boston Healthcare system.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Artikel 6 

 

 

Referens Robinson, R. (2010). Myths and Stereotypes: How Registered Nurses Screen for Intimate Partner 
Violence. JEN: Journal Of Emergency Nursing, 36(6), 572-576. doi: 10.1016/j.jen.2009.09.008 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att identifiera hur sjuksköterskor går tillväga för att undersöka misshandel i 
en nära relation hos patienter på akuten, vilka hinder det finns, hur sjuksköterskorna uppfattar hur 
väl effektiviteten av att undersöka patienterna fungerar, vilka resurser finns tillgängliga, vilka 
resurser som fortfarande saknas, sjuksköterskornas attityd mot de utsatta patienterna och hur 
sjuksköterskorna upplever sin egen roll i arbetet med att undersöka patienter för misshandel i en 
nära relation. 

Metod:  
Design 

Fenomenologisk kvalitativ metod.  
 

Urval 13 sjuksköterskor på en mindre ort i södra USA. Av deltagarna var 8 kvinnor och 5 var män.  

Datainsamling 10 öppna frågor, vissa efterföljande frågor ställdes för att få en djupare förståelse av vad 
deltagarna menade. Bland de efterföljande frågorna fanns bland annat; Berätta om när du varit 
med och screenat en patient för misshandel i en nära relation. Hur uppfattade du att behöva göra 
en sådan undersökning? 

Dataanalys Dataanalysen gjordes samtidigt som datainsamlingen. Beskrivande statistik användes för att 
identifiera egenskaper hos deltagarna. All data kodades och teman från grupperna av data 
sammanställdes för att få en djupare förståelse av intervjudata. Colaizzi6 användes för 
dataanalysen, den består av en 7-stegsmetod. Då plockar forskarna ut de mest signifikanta 
uttalanden från intervjuerna och formulerar betydelser. Betydelserna kategoriseras sedan i teman.  

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Stereotypa föreställningar och myter om våld i parrelationer och hur deras relationsdatabaser 
dynamik påverkade sjuksköterskors beslut om undersökningar för misshandel i en nära relation. 
Myter, stereotypa föreställningar och att attityder mot brottsoffer fortfarande innehas av 
sjuksköterskor.  
Sjuksköterskor kände frustrerad över att en omedelbar upplösning inte var möjlig för den som 
utsatts för misshandel i en nära relation på en akutmottagning. Sjuksköterskor medger att 
undersökningar av kvinnomisshandel i en nära relation kan vara till nytta för de utsatta kvinnorna i 
framtiden. Etiskt godkännande erhölls från deltagarna och från Texas Kvinnouniversitet 
granskningsnämnd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Tower, M., Rowe, J., & Wallis, M. (2012). Reconceptualising health and health care for women 
affected by domestic violence. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nurse 
Profession, 42(2), 216-225.   

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att utforska erfarenheter hos sjuksköterskor av att ta hand om kvinnor som upplever 
misshandel i en nära relation och att använda informationen och informationen från fas 1 av 
studien till att utveckla en kännedom för sjuksköterskor avseende hälsoproblem och behövlig 
omvårdnad för kvinnor utsatta för misshandel i nära relationer.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
Tolkande interaktionism.  

Urval 12 registrerade sjuksköterskor, både kvinnor och män. Minst fem års erfarenhet. Två olika 
sjukhus valdes ut.   

Datainsamling Varje sjuksköterska deltog i två guidade intervjuer om hur de uppfattade hälsobehoven hos 
kvinnor som blivit utsatta för misshandel i en nära relation. Insamlingen fortsatte fram tills 
forskarna tycker att tillräcklig information var insamlad som genererade en ny och mer 
innehållsrik förståelse.  

Dataanalys Svaren från deltagarna analyserades och tolkades. De transkriberade intervjuerna sammanställdes 
till en längre text som sedan kortades ner i mindre delar, men utan att förlora kärninnehållet.  

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Deltagarna pratade bland annat om känslorna som uppkom i mötet och gav omvårdnad till 
misshandlade kvinnor. Hur de upplevde att de inte hade tillräcklig utbildning för att ge kvinnorna 
den vård de behövde. I slutet av intervjuerna reflekterade många av deltagarna om att det fanns 
små steg som kunde tas för att kvinnorna skulle få en bättre omvårdnad, att vara en bra lyssnare. 
Etiskt godkännande erhölls från Griffith universitet och relevant Human Research Ethics 
Kommitté.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II  
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Referens Van der Wath, A., Van Wyk, N., & Janse van Rensburg, E. (2013). Emergency 
nurses´experiences of caring for survivors of intimate partner violence. Journal of Advanced 
Nursing, 63(10), 2242-2252. doi: 10.1111/jan.12099  

Land  
Databas 

Sydafrika 
PsycINFO  

Syfte Syftet var att dokumentera akutsjuksköterskors erfarenheter av att behandla personer som 
överlevt misshandel i en nära relation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
En beskrivande fenomenologisk design.  

Urval Deltagarna var tvungna att ha varit i kontakt med personer som överlevt misshandel i en nära 
relation någon gång under det gångna året för att kunna vara med i studien. 11 personer från två 
akutsjukhus i förorten valdes ut att deltaga i studien. Deltagarna var mellan 25-50 år, 2 var män 
och resterande var kvinnor. Av deltagarna var en sjuksköterska vit och resterande 
Afrikansk/färgade. Det är ett ändamålsenligt urval.  

Datainsamling Ostrukturerade fenomenologiska intervjuer gjordes. Intervjuerna börjades med en bred öppen 
fråga: Vad är dina erfarenheter av att utföra omvårdnad till överlevare av misshandel i en nära 
relation? Intervjuerna pågick mellan 45-70 minuter och gjordes i december 2012. Intervjuerna 
spelades också in med tillstånd från de intervjuade. Anteckningar skrevs under intervjuerna och 
skrevs även vid iakttagelser gjorda på arbetsplatsen.   

Dataanalys Dataanalysen gjorde genom att söka efter erfarenheterna, hos de deltagande sjuksköterskorna, 
när det kom till att ge omvårdnad till kvinnliga patienter utsatta för misshandel i en nära relation. 
Forskarna gjorde reflekterande anteckningar under intervjuerna samt reflekterade över sina egna 
åsikter och tankar relaterat till bias. För att kunna upptäcka den bakomliggande meningen i vad 
deltagarna sagt plockades svaren i sönder av forskarna med frågorna; Vad blev sagt? Hur blev 
det sagt? Vad är sjuksköterskornas attityder mot att ge omvårdnad till misshandlade kvinnor? 

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Det är inte ovanligt att sjuksköterskor i Sydafrika upplever att deras kvinnliga patienter blivit 
utsatta för misshandel i en nära relation. Vid möte med de utsatta kvinnorna upplevde 
sjuksköterskorna samma typ av ångest som de drabbade kvinnorna gjorde. De kände sympati för 
kvinnorna samtidigt som de kände ilska mot de misshandlade männen. För sjuksköterskorna är 
det svårt att hantera effekterna de ser av kvinnomisshandeln, vad kvinnorna blivit utsatta för, 
smärtan de har och de handikapp som de kommer tvingas leva med. Etiskt godkännande erhölls 
från de deltagande sjukhusen och från universitetet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Vieira, E. M., Ford, N. J., De Ferrante, F. G., de Almeida, A. M., Daltoso, D., & dos Santos, M. 
A. (2013). The response to gender violence among brazilian health care professionals. Ciência & 
Saúde Coletiva, 18(3), 681. doi  10.1590/S1413-81232013000300014  

Land  
Databas 

Brasilien 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att identifiera erfarenheter, attityder och intryck hos sjukvårdspersonal i 
omvårdnaden av kvinnor utsatta för kvinnomisshandel i en nära relation.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
 

Urval Klusterurval användes. Studien genomfördes i fem olika distrikt med sjukvårdskliniker i Ribeirão 
Preto, Brasilien. 14 läkare, 8 män och 6 kvinnor med varierande yrkeserfarenhet från 1-25 år. 10 
sjuksköterskor, 9 män och 1 kvinna med varierande yrkeserfarenhet från 1-22 år. 

Datainsamling En pilottest av intervju riktilinjer genomfördes tillsammans med 5 läkare, 21 frågor inkluderades 
berörande könsattityder, uppfattningar av våld i hemmet, och deras sätt att hantera misshandel i 
nära relationer. Pilottestningen visade att frågorna fungerade effektiv, men beslutet togs att ända 
ordning på frågorna. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer 
och spelades in, ingen av deltagarna hade några invändningar mot detta. Intervjuerna tog mellan 
30-55 minuter. Intervjuerna genomfördes mellan juni och augusti 2007.  Anteckningar skrevs 
direkt efter att intervjuera var avslutade för att få med den icke verbala kommunikationen och 
andra relevata observationer som gjordes av personen som intervjuade deltagarna.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant till 100 procent. Dataanlaysen inkluderade en kombination 
av fördjupad, strukturerad och systematisk innehållsanalys. Både deltagarna och frågorna i 
intervjun guidades fram med hjälp av en litteratur studie om misshandel i nära relationer och 
hälsoinrättnngar. Deltagarna uppmuntrades till att ha ett öppet sinne och att undvika tolkningar 
utifrån tidigare föreställningar. Även författarna utgick från ett öppet sinne och frångick sina 
tidigare erfarenheter. Den systematiska analysen följde stegen reduktion, sammanställning och 
kodning. Koder identifierades och strukturerades upp i teman som sammanställdes för 
dataanalysen.  

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats Studien visar på svårigheter med att identifiera tecken på misshandel i en nära relation då 
sjukvårdspersonalen, av rädsla för att stöta sig med patienten, undviker att fråga om detta trots att 
de ser tecken på misshandel. Studien är indelad i olika relevanta teman, så som; Att identifiera 
tecken på misshandel i en nära relation, Hinder med att våga ta upp misshandel i en nära 
realation i en konsultation, Oro över att remiterra vidare patienten, Känslor anträffande 
misshandel i en nära relation och Indikationer på ett mer aktivt arbetssätt jämtemot kvinnorna.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Referens Watt, M., Bobrow, E., & Moracco, K. (2008). Providing support to IPV victims in the emergency 
department: vignette-based interviews with IPV survivors and emergency department nurses. 
Violence Against Women, 14(6), 715-726. doi: 10.1177/1077801208317290 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att beskriva potentialen för socialt support för kvinnor som blivit utsatta för 
misshandel i en nära relation och som sökt sig till en sjukvårdsinrättning.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod.  
 

Urval 10 sjuksköterskor, två stycken var män, deltog. 4 av sjuksköterskorna hade fått specifik utbildning 
om misshandel i en nära relation. Deltagarna var mellan 25-52 års ålder. Deltagarna var baserade 
på ett sjukhus i North Carolina.  

Datainsamling Datainsamlingen gjordes mellan oktober 2005 och mars 2006. Semistrukturerade intervjuer 
gjordes, ingen av intervjuerna varade längre än 1 timme. Intervjuerna spelades in. 
Sjuksköterskorna blev tillfrågade om deras erfarenheter av att ge omvårdnad och assistera kvinnor 
som blivit utsatta för misshandel i en nära relation. 

Dataanalys Dataanalys gjordes genom att de inspelade intervjuerna transkriberades och kodades med hjälp av 
ATLAS.ti. Data sammanställdes och jämfördes med varandra.  

Bortfall Redovisas inte.  

Slutsats I resultatet framgår det att sjuksköterskor som arbetar med kvinnor utsatta för misshandel i en nära 
relation och de utsatta kvinnorna ser på situationerna väldigt olika. Medans vissa sjuksköterskorna 
påpekar att anledningen till att kvinnorna inte berättar vad de varit med om är på grund av att de 
inte är redo så påpekar de utsatta kvinnorna att det har med rädsla att göra. Att sjuksköterskorna 
tog in hjälp från andra instanser var viktigt. Etiskt godkännande erhölls av universitetet i North 
Carolinas Public Health Office for Human Research Ethics. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Williston, C. J., & Lafreniere, K. D. (2013). "Holy Cow, does that ever open up a can of worms": 
Health care providers´experiences of inquiring about intimate partner violence. Healthcare for 
Women International, 34(9), 814-831.  

Land  
Databas 

Canada 
PsycINFO  

Syfte Syftet med studien var att undersöka akutsjuksköterskors erfarenheter relaterat till att behandla 
patienter som berättat att de blivit utsatta för misshandel av sina manliga partners. Särskilt om 
hur sjuksköterskorna närmade sig och läste av patienterna, om det var tillfälle att fråga om 
misshandeln och om kvinnorna vid eftereffekterna av misshandeln vågat öppna upp sig (eller inte 
öppna upp sig).  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod. 
IPA – Fenomenologisk design 

Urval Bekvämlighets och snöbolls urval användes. Inklutions kriterierna var att deltagarna skulle ha 
erfarenhet av att fråga patienter om misshandel i primärvården. 6 läkare (2 kvinnor och 4 män) 
och 3 sjuksköterskor (alla kvinnor) i åldrarna 29-79 deltog. Alla utom en arbetade fortfarande. 
Arbetslivserfarenhet hos deltagarna var mellan 2-39 år. Deltagarna arbetade i områden runt 
Ontario, Canada.   

Datainsamling Fyra frågor i en semistrukturerad intervju ställdes. Intervjuerna pågick mellan 52-84 minuter och 
gjordes mellan januari-juni 2010. 7 intervjuer gjordes ansikte mot ansikte och två gjordes via 
videokonferens. Intervjuerna filmades och transkriberades ordagrant.   

Dataanalys Fenomenologisk tolknings analys användes. Deltagarnas svar lästes igenom var för sig och 
anteckningar gjordes relaterat till unika, betydande aspekter och erfarenheter. Därefter lästes alla 
svar igenom en gång till för att sen sammanställas.  

Bortfall Redovisas inte.   

Slutsats Många av deltagarna uttryckte att de ansåg att det var komplicerat att ge omvårdnad till kvinnor 
som blivit utsatta för misshandel i en nära relation. Vissa deltagare uttryckte en rädsla för att 
fråga kvinnor om misshandel då de var osäkra på hur de skulle gå vidare och att de visste att de 
gick utanför sin bekvämlighetszon om kvinnorna svarade att de blev/blivit utsatta för misshandel. 
Många av deltagarna refererade till Pandoras ask när det gällde att ställa frågor om misshandel, 
att de inte visste vad som väntade. Etiskt godkännande erhölls från Windsor Research Ethics 
Board.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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