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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket 
resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar 
ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. Tidigare forskning visar på ett bristande 
bemötande hos sjuksköterskan gentemot den våldsutsatta kvinnan i hälso-och sjukvården. 
Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 
våldsutsatta kvinnor inom vården. Metod: En allmän litteraturstudie användes som metod för 
att sammanställa resultatet från 12 kvalitativa studier. Resultat: Två huvudteman skapades; 
“Emotionell påverkan: i relation till arbetssituationen ” och “Emotionell påverkan: i relation 
till patientens situation”. Faktorer som stod i relation till sjuksköterskans upplevelser innefat-
tade tidsbrist, kunskapsbrist, lättande samt tyngande känslor, återkommande minnen och posi-
tiva samt negativa aspekter av tvärprofessionella samarbeten. Sjuksköterskorna upplevde både 
medlidande och sympati gentemot kvinnornas situation. Slutsats: Interventioner, stödinsatser 
samt riktlinjer bör införas till sjukvårdspersonal och för att stärka sjuksköterskor i sin yrkes-
roll och därmed bidra till minskad skam och skuld hos den våldsutsatta kvinnan. Vidare bör 
forskning ur både sjuksköterskans och den våldsutsatta kvinnans perspektiv, i relation till upp-
levelsen av vårdmötet utföras. Ur ett holistiskt perspektiv kan således en fortsatt strävan mot 
globala målen upprätthållas, samt värnande om mänskliga rättigheter.  

Nyckelord: Bemötande, Lidande, Medlidande, Omvårdnad, Våld i nära relation 

  



ABSTRACT 

Background: Globally, women make an extensive risk group for intimate partner violence 
due to varying health risks. Nurses have a responsibility regarding identification of intimate 
partner violence. Previous research indicates a lack of response from nurses towards women 
who experience intimate partner violence. Aim: The aim of this study was to describe nurses' 
experiences when encountering women who suffer from intimate partner violence. Method: 
A general literature review with 12 qualitative articles was used, recruited via CINAHL. Re-
sults: Two main themes were identified: “Emotional impact: due to working situation” and 
“Emotional impact: in relation to the patient’s situation”. Factors related to nurses’ experience 
of caring for women who have suffered intimate partner violence was; lack of time, lack of 
knowledge, emotional experiences, recurring memories and positive and negative aspects of 
collaborations across professionals. The nurses experienced sympathy and compassion for the 
women who experienced intimate partner violence.  
Conclusion: Further interventions, support operations and guidelines should be offered to 
nurses as well as other healthcare staff, to gain a more effective meeting while caring for 
women who have experienced domestic violence. This can contribute to a reduction of guilt 
and stigmatisation for the women. Further research through both a nurse perspective and from 
women’s perspective regarding experiences during healthcare meetings, should be introduced. 
Through a holistic perspective a continued stride towards the global goals and human rights 
could be withheld.  

Keywords:  Compassion, Intimate partner violence, Nursing care, Patient encounter, Suffer-
ing   
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INTRODUKTION 
Under författarnas sjuksköterskeutbildning på Röda Korsets Högskola har inriktning kring 
global omvårdnad och hälsa förespråkats. Även kvinnor-och barns hälsa har stått i fokus i re-
lation till utsatthet, samt hälsoarbete i ett såväl lokalt som globalt perspektiv. Mäns våld mot 
kvinnor har således diskuterats utifrån det globala folkhälsoproblem som våld i nära relation 
utgör, samt med anledning av den ständigt aktuella samhällsdebatten kring ämnet. 
Vid upprepade tillfällen under författarnas verksamhetsförlagda utbildning, har såväl vårdav-
delningar som vårdcentraler tillfrågats gällande de rutiner som finns för våld i nära relation. 
Responsen har varit oklar, varav ett brinnande intresse för dessa frågor väckts hos författarna. 
Sjuksköterskan har en betydande roll gällande upptäckandet av våldet, vilket vidare kan bidra 
till en minskad, redan upplevd, skam och skuld som den våldsutsatta individen måste utstå. 
Genom fokus på omvårdnad i form av att förebygga lidande, önskar författarna att belysa 
sjuksköterskans upplevelse av vårdmötet med den våldsutsatta kvinnan.  
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BAKGRUND 

Våld i nära relation  
Våld i nära relation utgör ett globalt folkhälsoproblem och förekommer oavsett etnicitet, ål-
der, religion eller socioekonomisk grupp. Våldet innebär konsekvenser för såväl individens 
enskilda hälsa som för samhället (Desmarais, Reeves, Nicholls, Telford & Fiebert, 2012; 
Esquivel-Santovena & Dixon, 2012; Garda- Moreno, Pallito, Devries, Stockl, Watts & Abra-
hams, 2013). Våld i nära relation sker i både samkönade och heterosexuella relationer, där så-
väl kvinnor som män kan falla offer för våldet (World Health Organization [WHO] 2002). 
Däremot tillhör mäns våld mot kvinnor den överrepresenterade gruppen för våld i nära relat-
ion (Lombard & McMillan, 2013). Föreliggande studie kommer därav enbart syfta till att be-
lysa heterosexuella kvinnors erfarenheter i frågan.  
 
 
Våld i nära relation inkluderar en våldsförövare samt en våldsutsatt som har en emotionell re-
lation till varandra (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Våldet kan ta sig uttryck genom sexuellt, 
fysiskt, psykisk, emotionellt samt socialt våld (WHO 2019) varav fysiskt våld i regel alltid in-
kluderar psykisk misshandel (Katz, 2016). Sexuellt våld innebär en brist på fritt givet sam-
tycke till en sexuell handling, samt situationer där offret inte kan vägra alternativt godkänna 
handlingen (National Center for Injury Prevention and Control [CDC], 2015). Vid fysiskt våld 
utförs en fysisk handling som kan åstadkomma såväl skador, funktionshinder som död. Psy-
kiskt och emotionellt våld karaktäriseras av traumatiserande hot, för att tvinga eller på något 
sätt terrorisera den våldsutsatta. Även ekonomisk kontroll kan ske, för att på så sätt försätta 
offret i en beroendeställning. Dessa typer av våld orsakar såväl fysiska som psykiska skador 
och kan även påverka den reproduktiva hälsan (ibid.). Ytterligare hälsoproblem inkluderar mi-
grän, trötthet och posttraumatisk stress (Dillion, Hussein & Loxton, 2013; Wong & Mellor, 
2014), samt låg självkänsla, social isolering och sömnsvårigheter (Del Albuquerque Netto, 
Vasconcelos Moura, Azevedo Queiroz, Rubio Tyrell & Del Mar Pastor Bravo, 2014).  
 
Riskfaktorer som kan leda till att våld i nära relation utövas innefattar tidigare våldsbrott, 
kommunikationssvårigheter med partnern samt ett kontrollerande beteende (WHO, 2019). Yt-
terligare riskfaktorer kan vara låg utbildningsgrad, tidigare upplevd misshandel inom famil-
jen, missbruk av alkohol samt barnmisshandel (ibid.). Kvinnor som upplevt fysiskt eller emot-
ionellt trauma i barndomen tenderar att tolerera en våldsam relation i större utsträckning, jäm-
fört med kvinnor som växt upp under trygga miljöer och förhållanden (Valdez, Lim & Lilly, 
2012). Trauma i barndomen är en bidragande faktor till en förvriden uppfattning om hur en 
sund relation kan se ut. Det bidrar även till en negativ effekt av samtida eller framtida part-
ners. Till följd av att kvinnan upplevt någon form av trauma i barndomen ökar risken för nor-
malisering gentemot våldet i ett vidare skede av kvinnans liv (ibid.).  
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Prevalens globalt och lokalt  
Våld i nära relation är ett växande, världsomfattande folkhälsoproblem som berör 30 procent 
av världens kvinnliga befolkning (WHO, 2017). Ur ett globalt perspektiv är prevalensen för 
våld i nära relation 23,2 procent bland kvinnor i höginkomstländer, 24,6 procent i stillahavs-
området, 37 procent i östra medelhavsregionen och 37,7 procent i den sydöstra regionen av 
Asien. Kvinnor som lever under våld i nära relation utgör globalt sett en utsatt grupp; 38 pro-
cent av alla mord utförda på kvinnor globalt utövas av en partner (ibid). Tidigare studie i Mel-
lanöstern har utförts med syfte att skapa en överblick gällande våld i nära relation (Hawcroft 
et al., 2019). Studien påvisade att en av två kvinnor utsatts för psykologisk misshandel, en av 
tre hade erfarit fysisk misshandel och en av fem utsatts för sexuellt våld av en partner. Totalt 
uppgav 70 procent av respondenterna att de någon gång utsatts för våld av sin partner (ibid). 
Kvinnor är den grupp som i högre grad än män, faller offer för våld i nära relation (Flink & 
Paavilainen, 2010). Detta påvisar en studie utförd i England, där dubbelt så många kvinnor 
som män uppgavs ha levt under våld i nära relation. Studiens resultat beräknades till 1,4 mil-
joner kvinnor jämfört med 700 000 män som fallit offer för våld i nära relation (ibid.). Av 
Sveriges kvinnliga befolkning angav 25 procent, år 2012, att de blivit utsatta för våld i nära 
relation. Av dessa uppsökte 29,1 procent vård för sina skador, i relation till männens 2,4 pro-
cent vilket anses bero på att kvinnor utsätts för grövre våld än män (BRÅ, 2012). 

Ur ett samhällsperspektiv  
Våld i nära relation utgör en omfattande global ekonomisk börda (WHO, 2002) då kvinnornas 
arbetsinsats påverkas i samband med de skador som uppstår från våldet. Detta innebär även 
ett ökat behov av samhällsinsatser (ibid.). Samhällskostnader som uppstår till följd av detta 
beräknades vara 16 miljoner pund i en studie utförd i Storbritannien (Walby, 2009). Inklude-
rade kostnader var samhällstjänster, produktion av varor, samt kostnader som drabbar den en-
skilda individen (ibid.). I Nagpur, Indien, konstaterades att 13 procent av alla kvinnor tvingats 
utebli från sitt arbete, på grund av våld i nära relation. Detta resulterade i sju dagars arbets-
frånvaro per vårdtillfälle (WHO, 2002). Våld i nära relation utgör även ett stigmatiserat sam-
hällsproblem (Muhammad-Faroow, Saeed-Ali, Parpio, Lanani & Marjorie, 2017; Simon- Ku-
mar, Kurian, Young-Silcock & Narasimhan, 2017) och har en inverkan på huruvida kvinnan 
väljer att rapportera våldet eller ej (Simon-Kumar et al., 2017). Globalt förekommer åsikter 
gällande huruvida kvinnan bör beskyllas för det våld hon har utsatts för (Flood & Pease, 
2009). Detta förser den våldsutsatta kvinnan med ökade skam-och skuldkänslor, som vidare 
kan påverka huruvida kvinnan lämnar sin situation eller inte (ibid.).  
 
Synen gentemot att samtala om våld i nära relationer varierar mellan kulturer och länder, vil-
ket vidare speglas av samhällets syn på våld mot kvinnor (Boy & Kulczycki, 2008). Det pågår 
en världsspridd tolerans för våld mot kvinnor, vilket likaså speglar kvinnans angelägenhet att 
berätta om sin situation för hälso-och sjukvården, samt söka hjälp (ibid.). Detta kan även vara 
sammankopplat med exempelvis familjesolidaritet och heder. Samhällssynen har en påverkan 
huruvida kvinnan väljer att söka hjälp eller inte, då handlingen kan ses som ett svek gentemot 
familjen (Haj-Yahia, 2000; 2002). Våld mot kvinnor anses normativt i olika samhällen, det är 
således viktigt att vara medveten om sociala normer och värderingars inverkan på huruvida 
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våldet upptäcks eller inte (WHO, 2002). Detta då kvinnor kan uppleva våldet som en normal 
och alldaglig händelse (Ali & Gavino, 2008; Bibi, Ashfaq, Shaikh & Quershi, 2014).  
 
Ur ett lokalt perspektiv arbetar såväl socialtjänst som hälso-och sjukvård för att uppmärk-
samma våld i nära relation, detta genom kunskapsutveckling hos beslutsfattare (Statens of-
fentliga utredningar [SOU], 2014). Utbildning av personal erfordras samt en ökad medveten-
het i samhället, i synnerhet hos de institutioner som verkar för att främja hälsa och välbefin-
nande (ibid.). Sveriges regering beslutade år 2017 att alla utbildningar i Sverige inkluderande 
sjukvård, juridik, fysioterapeut, läkare, tandläkare samt socionom, bör innehålla undervisning 
gällande mäns våld mot kvinnor. Detta för att öka kunskapen inom dessa yrkesgrupper, då de 
dagligen möter utsatta individer (Sveriges Riksdag, 2019). Tidigare studier belyser vikten av 
utbildning som stärker samarbete aktörer emellan, såsom polis, sjukvård och socialarbetare 
(Reeves & Sully, 2007). Utbildningen har lett till en bredare kunskap gällande den tvärpro-
fessionella rollen, för att förbättra samarbetet i samhället, aktörer emellan (ibid.).   
 
Samhällsdebatten i Sverige gällande våld i nära relationer har bland annat haft sitt fokus på 
vem som anses vara ansvarig för våldet, samt vilka insatser samhället bör erbjuda (Sinisalo & 
Moser Hällen, 2018). Ur en politisk synvinkel har debatten handlat om hur våldet i sig ska tol-
kas och förstås; huruvida det ska anses som normalt, men icke önskvärt, i den maktstruktur 
som existerar mellan könen (ibid.). Våld i nära relation anses delvis vara förbundet till könens 
fluktuerande maktstruktur (SOU, 2014). Det är viktigt att vidta åtgärder gällande dessa skill-
nader i samhället, trots att Sveriges arbete ses lyckosamt ur ett nationellt perspektiv (ibid.). 
Samhällets definition av våld i nära relationer och orsaken till våldet, påverkar såväl det all-
männa bemötandet i samhället, insatser och hur ekonomiska resurser används (Sinisalo & 
Moser, 2018).  
 

Rättsväsendet samt mänskliga rättigheter  
Globalt sett implementeras lagar och mänskliga rättigheter gällande mäns våld mot kvinnor i 
olika grad. United Nation Development Program (UNDP) arbetar för att minska våldet genom 
de Globala målen (United Nations [UN], 2015) och har därav utfärdat ett mål för att bidra till 
en ökad jämställdhet världen över. Detta mål strävar efter att avskaffa all form av våld och 
diskriminering mot kvinnor. Detta då våld mot kvinnor strider mot grundläggande mänskliga 
rättigheter, samt för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. Med hjälp av detta globala 
mål har våld mot kvinnor reducerats med 30 procent det senaste decenniet (ibid.). Trots detta 
utgör hälso-sektorn ett otillräckligt arbete i ett flertal länder, oberoende av våldets utbreddhet 
och hälsopåverkan, samt motsägandet av mänskliga rättigheter (WHO, 2015). En förklaring 
till detta tycks vara kulturella och historiska skillnader av våld mot kvinnor (ibid.). Skyddsnä-
tet för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer skiljer sig mellan olika kulturer (Usta, An-
toun, Ambuel & Khawaja, 2012). Det är exempelvis inte ovanligt med bristande, nästintill 
obefintliga lagar, gällande kvinnors rättigheter och hälsa i utvecklingsländer (ibid.). Enligt 
UN (2015) har 49 av världens länder uteblivna lagar gällande våld i nära relation.  
 



5 

I Sverige har lagar och utredningar implementerats genom åren beträffande våld mot kvinnor 
(BRÅ, 2002). Detta i form av deklarationer och handlingsplaner med jämn-politiska mål för 
att förebygga våldet. Genom dessa lagar och utredningar vill regeringen synliggöra våld mot 
kvinnor, samt dess kränkning gentemot kvinnors mänskliga rättighet (ibid.). Reducering av 
våld mot kvinnor i nära relation tros förekomma i samband med sociala förändringar, exem-
pelvis lagar och kvinnojourer (BRÅ, 2002). En ungefärlig uppskattning av mörkertalets ut-
breddhet, påvisar att en femtedel av de kvinnor som utsätts för våld i nära relation anmäler 
brottet (BRÅ, 2014). Mörkertalet är sammankopplat med samhällets syn på det utförda brottet 
(BRÅ, 2020). Då brottet är mer socialt uppmärksammat leder detta vanligtvis till ett ökat antal 
brottsanmälningar. På så sätt påverkas även brottsstatistiken av myndigheters och rättsväsen-
dets prioriteringar (ibid.).  
 

Hälso-och sjukvårdens ansvar  
Globalt sett besitter hälso- och sjukvården ett etiskt ansvar gällande att upptäcka samt ingripa 
vid våld mot kvinnor och anses vara utrustade för att hantera dessa situationer (Furlow, 2010). 
Hälso-och sjukvårdens ansvar innefattar informationssökning, dokumentation, främjande av 
förebyggande tjänster inom övriga samhällstjänster, samt tilldelning av resurser (WHO, 
2019). Det ingår även att aktivt arbeta för att lyfta ämnet kring våld mot kvinnor, i syfte att 
belysa folkhälsoproblemet (ibid.). 

Den svenska hälso-och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) innefattar bestämmelser gällande hur 
sjukvårdsverksamhet, i såväl kommuner och landsting, ska bedrivas och organiseras i Sve-
rige (Socialstyrelsen, 2016). Att främja en god hälsa samt att erbjuda jämlik vård för hela be-
folkningen hör till hälso-och sjukvårdens ansvar och mål. Det ingår även att eventuellt hän-
visa vidare till ytterligare institutioner med rätt kompetens och inriktning för fallet (ibid.). 
Att fråga om våld i vårdmötet med patienten utgör en stor vikt för att korrekta åtgärder ska 
kunna vidtas (SOU, 2014). Oberoende av om frågan om våld leder till ett avslöjande eller 
inte, bör frågan väckas. Detta för att öka medvetenheten kring folkhälsoproblemet i stort, samt 
uppmärksamma den hjälp som finns att få. Likaså bör våldet komma på tal för att från sam-
hällets sida lyfta nolltoleransen gentemot våld (ibid.). 

Hälso-och sjukvården: den våldsutsatta kvinnans perspektiv  
Tidigare utförd forskning tyder på att kvinnor som lever under våld i nära relation anser det 
positivt att hälso-och sjukvårdspersonal lyfter frågan om våld (Bradbury- Jones, Taylor, Kroll 
& Duncan, 2014; Evans & Feder, 2016). Trots detta upplever kvinnorna att frågan inte lyfts 
tillräckligt, vilket bidrar till låga förväntningar gentemot sjukvårdspersonalens beredskap att 
lyfta ämnet (ibid.). Vanligtvis söker den våldsutsatta kvinnan vård på grund av följdskador 
uppkomna av våldet, exempelvis depression eller sömnbrist (Evans & Feder, 2016; WHO, 
2020). Kvinnan söker således vanligtvis vård av anledningar som inte utgör en direkt kopp-
ling till våldet (ibid.). Kvinnor upplever likaså att hemsituationen omedvetet kan komma att 
blottas, då enskilda känslor tar över, trots att frågan om våld ej ställts (Evans & Feder, 2016). 
Vidare upplevs okunskap hos vårdpersonalen, i samband med att frågan lyfts. Detta har belyst 
utifrån tidigare erfarenheter i mötet med hälso-och sjukvårdspersonal, då uppenbara skador 
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eller tecken på misshandel inte uppmärksammats, i form av exempelvis stressutslag samt 
strypmärken. Hur vårdpersonalens bemötande upplevs beror i hög grad på vårdpersonalens 
kompetens samt personlighet (ibid.). Den våldsutsatta kvinnan poängterar vikten av att vård-
personalen lyfter frågan då detta inte nödvändigtvis sker självmant på grund av rädsla, skam 
och skuld i relation till hemsituationen (Bradbury- Jones et al., 2014; Wallin Lundell, Eulau, 
Bjarneby & Westerbotn, 2018).  

Normalisering och internalisering: en del av våldet 
För att förstå varför kvinnan stannar i en våldsam relation, samt för att underlätta möjligheten 
att avnormalisera våldet, är vetskapen gällande våldets normaliseringsprocess av stor vikt 
(Lundgren, 2004). Processen beskriver hur våldet påverkar kvinnan och vidare normaliseras 
och upplevs som en naturlig del av kvinnans vardag (Sinisalo & Moser Hällen, 2018). Såväl 
kvinnan som mannen utvecklar strategier gentemot den andra parten i en våldsutövande relat-
ion (Lundgren, 2004). Mannen kan exempelvis kontrollera och styra över kvinnan, vilket re-
sulterar i en ökad känsla av makt och manlighet. Till följd av detta anpassar sig kvinnan för 
att undgå våldet. Detta resulterar i att kvinnans upplevelser av vad som anses rätt och fel kon-
tinuerligt förflyttas och till sist suddas ut. Genom denna nedbrytningsprocess förminskas 
kvinnan samtidigt som hon omedvetet övertar mannens verklighetsuppfattning, vilket leder 
till en förminskad självkänsla. Kvinnans övertag av mannens verklighetsuppfattning benämns 
som internalisering, vilket sker över tid samt i en varierande grad. Kvinnas individuella grän-
ser för vad som anses rätt eller fel förflyttas genom olika kontrollmekanismer, utifrån man-
nens uppfattning av vad som anses accepterat i relationen. Mannens handlingar bidrar till psy-
kisk isolering hos kvinnan, då förövaren dominerar kvinnans känsloliv och bildar kvinnans 
referensram. Genom att professionella hjälpare besitter kunskap om normaliseringsprocessen 
kan en avnormalisering lättare ske, samt att kvinnan förses med redskap som kan underlätta 
för hjälparen att förstå varför kvinnan ej lämnat relationen, samt förminska eventuella skuld-
och skamkänslor (ibid.). 
 

Omvårdnad med fokus på den våldsutsatta kvinnan  
Att som vårdpersonal uppmärksamma och vara öppen inför den utsatthet som en patient kan 
känna inför ett vårdmöte, tillhör värdegrunden för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 
2014). Detta då patienten redan befinner sig i ett underläge. Säker vård utifrån den aktuella 
situationen samt patientens behov, tillhör likaså en god omvårdnad där kvalitén av omvårdnad 
står i relation till sjuksköterskans kompetens, samt hur bemötandet utförs (ibid.).  Omvårdnad 
gentemot en våldsutsatt kvinna grundar sig bland annat i en personcentrerad vård (WHO, 
2014). Detta innebär en god vård utifrån kvinnans enskilda behov och önskningar, vilket ska 
upprätthållas för att minska ytterligare lidande hos kvinnan. Personcentrerad vård tillhör 
grundläggande principer vid strävan av mänskliga rättigheter. Detta genom att främja jäm-
ställdhet mellan könen samt respekt för kvinnors mänskliga rättigheter (ibid).  
 
WHO (2014) har utformat en handbok som stöd i sjuksköterskeyrket gällande omvårdnad av 
kvinnor som fallit offer för våld i nära relation. Handboken innefattar fyra utmärkande teman 
bestående av omedelbart emotionellt och fysiskt stöd, omedelbar vård av fysiska hälsobehov, 
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säkerhetsåtgärder samt mentalt stöd. Likaså redovisas förslag gällande hur frågan kring våld i 
nära relation kan väckas (ibid.). Handboken innefattar fem steg som täcker såväl känslomäss-
iga som praktiska behov. Inledningsvis redogörs för hur ett aktivt lyssnade och uppmärksam-
mande gällande kvinnans situation är av stor vikt, detta då ett lyssnande redogör för en god 
kommunikation. Likaså krävs det att sjuksköterskan kan urskilja det som inte sägs i samtalet, 
samt bekräfta kvinnans tankar och känslor genom ett empatiskt tillvägagångssätt (ibid.). 
WHO (2014) menar att information gällande kvinnans upplevda behov bör undersökas. Detta 
med hjälp av öppna frågor då kvinnan får möjlighet att reflektera kring sin situation, samt 
uppkomna känslor. Vidare redogör handboken för vikten av att bekräfta den våldsdrabbade, i 
form av att bekräfta kvinnans känslor i ett försök att avnormalisera våldet. Kvinnans möjlig-
het till en trygg plats undersökas, då kvinnan eventuellt beslutar sig för att lämna sin partner. 
Avslutningsvis erbjudas information gällande vilka insatser samhället kan bidra med, exem-
pelvis kvinnojourer eller kuratorer (ibid). Hawley och Hawley Barker (2012) belyser vikten 
av rutiner, för att på ett effektivt sätt kunna upptäcka huruvida individen befinner sig i en 
våldsam relation. Sjuksköterskan bör även vara medveten om eventuellt stöd som kan förses 
till den våldsutsatta kvinnan (ibid.). Ett stöd-formulär gällande hur en våldsutsatt individ bör 
bemötas har utformats av Massachusetts Medical Society. Detta för att införa strategier kring 
att fråga om våld, samt minska risken att utelämna väsentlig information (Hawley och Hawley 
Barker, 2012). Formuläret är utformat på engelska och inkluderar bokstäverna RADAR, för 
att vidare följa de rekommenderade åtgärderna; Perform routine screening, Ask direct quest-
ions, Document findings, Assess patient (and children) safety och Review patient options and 
provide referrals (Massachusetts Medical Society, 2014). Hälso-och sjukvårdens bemötande 
gentemot den våldsutsatta kvinnan har således en central och betydande roll, då kvinnan öns-
kar att dela med sig av sin våldssituation (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2014). 
Vårdpersonal bör vara medvetna om att den våldsutsatta individen alltid befinner sig i en un-
derordnad position och således bemöta kvinnan med empati och respekt därefter (ibid.). 

BÄRANDE BEGREPP 

Lidande och medlidande  
Lidande utgör ett centralt begrepp inom vårdandet och anses till stor del utgöra orsaken till 
mötet med vården (Eriksson, 1994). Enligt Eriksson (1994) innebär begreppet lidande en indi-
vids upplevelse av att våndas, utstå, kämpa samt en betydelse av försonande. Det är även nå-
got som utlöser negativa, smärtsamma samt besvärande känslor hos individen. Lidande kan 
uttryckas synonymt med begär eller en önskan som upplevs bristande i människans tillvaro. 
Då en del av människans kropp blir lidande resulterar detta i lidande av hela individens kropp, 
vilket visar på att lidandet inkluderar hela människan. Lidande kan kategoriseras in i fyra 
olika huvudteman för en vidare förståelse av begreppet. Dessa kategorier innefattar; medli-
dande, hälsa och lidande, lindrandet av lidande samt lidande i vården (ibid.). 
 
 
Medlidande utgör en del av lidandet och definieras som en känsla av sympati gentemot en an-
nan individ samt utgör ett grundbegrepp inom vårdvetenskapen och vårdandet (Eriksson, 
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1994). En känsla av medlidande åsidosätter individens egna tankar och känslor för att istället 
agera som stöd gentemot den lidande individen. Hälsa och lidande utgör istället grundpelarna 
i relation till kampen kring lidande samt den enskildes kamp att överleva. Då människan upp-
lever lidande skapas en ökad medvetenhet gentemot hälsan, då människan förses med en dju-
pare förståelse för den enskilda potentialen gällande kontrasten mellan hälsa och lidande. Att 
lindra lidande åstadkoms i regel genom en individs försök att undgå lidandet, att fly från li-
dandet på grund utav ett nekande eller att vara ödmjuk inför det (ibid). Människans möjlighet 
att hämma lidandet står i relation till individens egen mognad, relaterat till det egna lidandet. 
Detta i form av individens försök att söka förståelse för uppkomsten av lidandet (ibid).  
 
Vården besitter enligt Eriksson (1994) ett omfattande ansvar gällande att lindra mänskligt li-
dande, trots detta förekommer skapande av lidande i vårdmiljö. Lidande i vården innefattar 
sjukdomslidande, livslidande samt vårdlidande. Sjukdomslidande inkluderar patientens upple-
velse av skuld, skam eller förnedring i förhållande till sjukdom och behandling. Detta kan or-
sakas av sociala faktorer, vårdpersonalens bemötande samt patientens enskilda upplevel-
ser.  Livslidande återspeglar den enskilda människans livsuppfattningar och kan innebära för-
ändringar i människans liv som hotar den ursprungliga livssituationen samt påverkar indivi-
den att utföra olika sociala handlingar. Vårdlidande innefattar kränkning av patientens värdig-
het, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård (ibid.).  
Eriksson (1994) menar att lidande inte uppkommer till följd av sjukdomens symtom, utan sna-
rare som en följd av otillräcklig vård. En frekvent kategori av vårdlidande innefattar kränk-
ning av patientens värdighet och syftar till handlingar av förnärmande gentemot patientens in-
tegritet. Detta kan vara i form av ett bristande bemötande eller kränkande av integritet, i form 
av vårdslöshet gällande handlingar i vårdsituationer som berör patientens intima hälsa eller 
personliga frågor, samt etiska förhållningssätt (ibid.). 
 
I sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår att lindra lidande samt främja hälsa, detta för att ej 
skapa ett ytterligare lidande för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). För att lindra 
patientens lidande krävs en närvaro samt bekräftelse, för att underlätta patientens försonande 
gentemot lidandet och därmed även upplevelsen av sin livssituation (ibid.). 
 

 

PROBLEMFORMULERING 
Våld i nära relation utgör ett växande, globalt folkhälsoproblem och berör cirka en tredjedel 
av världens kvinnliga befolkning. Detta resulterar i konsekvenser för såväl samhälle som indi-
vid. Trots att våld mot kvinnor strider mot mänskliga rättigheter, kan mäns våld mot kvinnor 
anses mer eller mindre normativt i relation till samhälle och kulturer. Synen gentemot att lyfta 
ämnet kring våld i nära relation varierar således mellan länder, vilket även speglar kvinnans 
angelägenhet att söka hjälp. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har kännedom gällande soci-
ala normer, värderingar samt våldets normaliseringsprocess, då detta kan påverka huruvida 
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våldet upptäcks. Följaktligen påverkas bemötandet gentemot dessa kvinnor i olika samman-
hang, vilket även påverkar hur insatser och ekonomiska resurser används. Såväl nationellt 
som internationellt besitter hälso-och sjukvården ett etiskt ansvar gällande att upptäcka, samt 
ingripa vid våld mot kvinnor. Trots detta har tidigare forskning, med den våldsutsatta kvinnan 
i fokus visat att kvinnorna upplever brister i vårdmötet. 
Sjuksköterskors upplevelser av att vårda våldsutsatta kvinnor kommer därför att studeras för 
att få en djupare förståelse för sjuksköterskan perspektiv. Genom att åskådliggöra sjuksköters-
kors upplevelser av att bemöta våldsutsatta kvinnor, kan denna studie bidra med identifiering 
gällande behov av eventuellt nödvändiga insatser eller resurser för sjuksköterskor i vårdmiljö. 
Detta för att på sikt stärka sjuksköterskor i sin yrkesroll i mötet med kvinnor som utsätts för 
våld i nära relation. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta våldsutsatta 
kvinnor inom vården. 

METOD 

Författarna till föreliggande studie har använts sig av Polit och Becks (2017) flödesschema 
bestående av nio steg, för att upprätthålla en god kvalitet och transparens genom arbetet. Polit 
och Beck (2017) redogör för att transparens uppnås genom att författarna tydligt visar de steg 
som utförts, i form av använda sökord samt utförda avgränsningar i datainsamlingen och ana-
lysen. Genom att använda systematiska steg kan bias lättare undvikas (ibid.). Polit och Becks 
(2017) 9-stegsmodell redovisas i Figur 1.  

 

 

                Figur 1. Flödesschema  
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Design 
Studien är en allmän litteraturstudie och används med anledning att undersöka kunskapsläget 
gällande sjuksköterskors upplevelser av att bemöta våldsutsatta kvinnor. Polit och Beck 
(2017) menar att en allmän litteraturstudie används i syfte att undersöka nuvarande kunskaps-
läge samt kunskapsluckor inom ett specifikt forskningsområde. Artiklar med kvalitativ ansats 
inkluderades då studiens syfte var att beskriva upplevelser. Den allmänna litteraturstudien in-
leddes med utformande av ett syfte samt problemformulering, i enlighet med Steg ett i Polit 
och Becks (2017) niostegsmodell. 

Datainsamling 
Vidare efterföljdes Steg två i Polit och Becks (2017) process, vilket inkluderade utformandet 
av sökstrategier för att besvara studiens syfte. I föreliggande studie söktes artiklar fram i data-
basen CINAHL, vars vetenskapliga innehåll hade ett fokus på omvårdnad (Polit & Beck, 
2017). Initialt utfördes en bred sökning för att få en översikt av befintlig forskning. Vidare be-
gränsades sökningen med varierande, relevanta sökord för att erhålla ett mer specifikt urval. 
De sökord som använts har sammanställts och redovisas nedan, enligt steg tre i Polit och 
Becks (2017) process, i form av en sökmatris (Tabell 1). Exempel på sökord som använts är: 
“Domestic violence”, “Intimate Partner Violence, “Approach”, “Nurs*” och “Communicat-
ion”. Genom att tillföra en så kallad trunkering på ord, exempelvis “Nurs*”, inkluderas även 
“Nursing” eller “Nurses”, vilket resulterar i att fler ändelser inkluderas i sökningen. Vidare 
innebär inklusioner av citattecken (“) att konstellationen av ord kvarhåller sitt ursprungliga 
skick (Polit & Beck, 2017). 

De begränsningar som utfördes vid föreliggande studie består av artiklar som genomgått ex-
pertgranskning samt artiklar som utgör primära källor. Polit och Beck (2017) menar att detta 
bidrar till en ökad vetenskaplig trovärdighet av resultatet, samt minskar risken för bias då pri-
märkällor använts. Primärt valdes ett tidsspann på tio år, från 2010 - 2019 för att inkludera 
den senaste forskningen. Då forskning inom de senaste tio åren upplevdes begränsat, utökades 
tidsintervallet till 15 år; 2005 - 2019. Därav inkluderades två åldersspann i föreliggande stu-
die. De sökningar vars tidsspann utgjorde 15 år, har markerats med trunkering i sökmatrisen 
(se Tabell 1). Engelskspråkiga artiklar söktes fram då detta är det språk som författarna be-
härskar. 
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Tabell 1.  
Sökmatris 

Sökning Sökord Datum Databas Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Utvalda 
för  
gransk-
ning 

Inklude-
rade i re-
sultatet 

# 1 "Intimate partner 
violence" 
 OR Battered 
women OR 
Domestic vio-
lence  
AND 
"Nurses" OR 
healthcare profes-
sionals OR "Nurs-
ing care"  
AND 
Nurses ´attitudes 
OR Attitudes OR 
"Experience"  
AND 
Questioning OR 
Asking OR Com-
munication 
 

29/1 CINAHL 25 25 10 6 4 3 

# 2 Domestic abuse  
OR domestic vio-
lence  
AND  
Intimate partner 
abuse OR battered 
women  
AND  
Nurses Attitude 
OR Coherence 
Sense OR "experi-
ence*" 
 

31/1 CINAHL 146 115 25 4 4 2 

# 3 Domestic violence 
OR Battered 
women OR Inter-
personal violence  
AND  
Meet OR Ap-
proach OR Care 
AND  
Nurse* OR Nurse 
perspective* OR 
Nurse experience* 

7/2 CINAHL 52 52 20 3 3 3 

# 4 * MM "Domestic 
violence" OR MM 
"Battered women" 
OR MM "Intimate 
partner violence" 
AND "Nurs*" ex-
perience OR 
"Nurs*" perspec-
tive OR Nurse at-
titudes AND Ap-
proach OR 
"Treat*" OR Care 

17/2 CINAHL 156 156 60 6 4 4 
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Urval 
Steg fyra i Polit och Becks (2017) process innebar att de artiklar som samlats in granskades 
utifrån relevans och användbarhet, utifrån författarnas urvalskriterier. Inklusionskriterier för 
studien innefattade artiklar som beskrev sjuksköterskans upplevelse av att bemöta våldsutsatta 
kvinnor, med vårdinrättningar som kontext, samt artiklar som genomgått etisk prövning. Ex-
klusionskriterier innefattade studier som inkluderade sjuksköterskor som själva levt under 
våld i nära relation, samt studier som enbart belyser barnmorskors upplevelser. Då författarna 
till föreliggande studie ämnade att studera en global kontext, gjordes ingen geografisk be-
gränsning angående länder som skulle inkluderas i studien.  

De sökningar som utförts frambringade totalt 379 träffar där samtliga titlar lästes, varav 115 
abstrakt lästes. De återstående artiklarna exkluderades på grund av att de innefattade ett fel-
aktigt urval, alternativt inte svarade an på studiens syfte. De 12 artiklar som valts att inklude-
ras i föreliggande studie presenteras i Bilaga I:I i form av en artikelmatris.  

Steg fem av Polit och Becks (2017) modell innebar att de utvalda artiklarna lästes upprepade 
gånger, samt i fulltext. I samband med detta användes en kvalitetsgranskningsmall för kvalita-
tiva studier av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017) (se Bi-
laga I:II). Utifrån denna mall inkluderades artiklar med hög till medelhög kvalite i studiens 
urval. Kvalitetsgranskningen av artiklarna utfördes individuellt, därefter upprepas kvalitets-
granskningen och gjordes tillsammans av båda författarna. 

 

Dataanalys 
Studiens data har analyserats genom en innehållsanalys, vilket omfattar steg sex till åtta i Polit 
och Becks (2017) niostegsmodell. Exempel på hur metoden utfördes redovisas i Tabell 2. Steg 
sex innefattade författarnas sammanställning av materialet och identifierande av centrala fynd 
som vidare resulterade i kodning av informationen. Detta utfördes genom att artiklarna lästes 
ytterligare en gång, med fokus på artiklarnas resultat för att öka det objektiva synsättet. Exem-
pel på koder som identifierades var “Sympati”, “Frustration” samt “Tidsbrist” och “Okun-
skap”. I steg sju granskades materialet återigen kritiskt, för att säkerställa att de artiklar som 
inkluderades svarade an på syftet. Slutligen innebar steg åtta en samordning samt analys av 
materialet, för att utforma olika kategorier och teman. Exempel på kategorier som utformades 
var “Känslomässig närvaro”, “Frustration i mötet” samt “Bristande hjälpmedel”. De fem sub-
teman som bildades var; “Upplevelser i det komplexa mötet”, “Upplevelsen av det tvärpro-
fessionella samarbetet”, “Bristande stöd och kunskap”, “Uppkomna känslor i mötet” och 
“Mental påverkan av mötet”. Utifrån dessa subteman skapades sedan två huvudteman; “Emot-
ionell påverkan: i relation till arbetssituation” samt “Emotionell påverkan: i relation till pati-
entens situation”. Det slutgiltiga steget i Polit och Becks (2017) process, steg nio, innebar för-
beredelser av de slutsatser som kunnat dras utifrån studien. Detta skedde genom planering 
kring hur resultatet skulle redovisas, samt utförandet av diskussionen, se tabell 2. 
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Tabell 2. Innehållsanalys 

 

Etiska aspekter 
I föreliggande studie har samtliga artiklar enskilt granskats med anledning att undersöka 
huruvida studierna förhåller sig till forskningsetiska principer. Dessa principer avser att psy-
kiskt, samt fysiskt skydda de individer som utgör deltagare för inkluderade studier, medan 
forskningen bedrivs (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna har eftersträvat att enbart inkludera 
artiklar som genomgått etisk prövning, vilket kunde urskiljas med hjälp av kvalitetsgransk-
ning. Ur de artiklar som inkluderats i studien, kunde författarna tydligt urskilja hur studiedel-
tagarna givit informerat samtycke för att delta i studien. Polit och Beck (2017) menar att in-
formerat samtycke utgör en viktig etisk aspekt inom forskning. För att öka studiens transpa-
rens har sökmetod, analyser, tolkningar samt resultat tydligt redovisats, likaså för att minska 
risken att författarnas egna värderingar samt tidigare erfarenheter inte påverkar föreliggande 
studies resultat. Likaså har källor kontinuerligt redovisats för att minska risken för plagiat. 
Vetenskapsrådet (2017) belyser vikten av sanningssägande kring den studie som utförs. Detta 
innebär att metoder redovisats öppet, att bedömning av andras forskning sker med rättvisa 
som grund samt att andras forskning inte stjäls (ibid.). Författarna för föreliggande studie har 
eftersträvat dessa riktlinjer, vilket vidare visar på att uppförandekrav inom forskning har till-
lämpats (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

  

 
KODER 

 
KATEGORIER 

 
SUBTEMAN 

 
HUVUDTEMAN 

Oro 
Smärtsamt 
Medlidande  
Hopp 
Rädsla 
Lättnad 
Traumatisering 
Mental förberedelse 
Minnen 
Empati 
Ilska 
Frustration 
Svårigheter 
Hjälplöshet 
Fråga 
Kunskapsbrist 
Tidsbrist 
Samordning 
Kunskap 
Tvekan 

Känslomässig närvaro 
 
Skyddsmekanism 
 
Farhågor för patientens 
livsvärld 
 
Sjuksköterskans 
livskvalité  
 
Privatliv 
 
Osäkerhet i vårdmötet 
 
Samarbete 
 
Frustration i mötet 
 
Bristande hjälpmedel 
 
Arbetsbelastning  
 

 
Uppkomna känslor i 
mötet 
 
 
Mental påverkan av 
mötet 
 
 
 
Upplevelser i det 
komplexa mötet 
 
Upplevelsen av det 
tvärprofessionella 
samarbetet 
 
 
Bristande stöd och 
kunskap 

 
 
 
Emotionell påverkan: i 
relation till patientens 
situation 
 
 
 
 
 
 
 
Emotionell påverkan: i 
relation till 
arbetssituation 
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RESULTATREDOVISNING 
De resultat som redovisas nedan består av 12 kvalitativa artiklar som alla granskats för att be-
svara syftet med föreliggande studie. Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 
bemöta våldsutsatta kvinnor inom vården. Resultatet presenteras enligt två huvudteman; 
“Emotionell påverkan: i relation till arbetssituation” och“Emotionell påverkan: i relation till 
patientens situation”. Under “Emotionell påverkan: i relation till arbetssituation” kunde tre 
subteman urskiljas: “Upplevelser i det komplexa mötet”, “Upplevelsen av det tvärprofession-
ella samarbetet” och “Bristande stöd och kunskap”. Huvudtemat “Emotionell påverkan: i re-
lation till patienten” resulterade i följande subteman: “Uppkomna känslor i mötet” och “Men-
tal påverkan av mötet ”. Subteman och huvudteman redovisas nedan, i Figur 2. I Bilaga I:III 
presenteras en matris över de subteman som förekommit i de utvalda artiklarna, utifrån koder 
och kategorier. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Subteman och huvudteman 
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EMOTIONELL PÅVERKAN: I RELATION TILL ARBETSSITUATION  
I detta huvudtema framkom faktorer sammankopplade med sjuksköterskans arbetssituation, 
som påverkade sjuksköterskors upplevelse av att bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära 
relation. Dessa faktorer kommer vidare att presenteras under respektive subtema, i följande 
ordning; upplevelser i det komplexa mötet, upplevelsen av det tvärprofessionella samarbetet, 
samt brist på stöd och kunskap.   

Upplevelser i det komplexa mötet  
Resultatet påvisar faktorer som påverkar upplevelsen i det komplexa mötet, bland annat i 
form av omedvetenhet kring sjuksköterskans roll, samhällets och kulturens påverkan av våld i 
nära relation, samt en upplevd tidsbrist. Även underlättande faktorer för sjuksköterskans upp-
levelser i det komplexa mötet redovisades.  
 
En av de faktorer som sjuksköterskorna uppgav påverkade bemötandet, var en upplevd omed-
vetenhet kring huruvida det ingick i deras profession eller ej att uppmärksamma våldsutsatta 
kvinnor (Al, Qandil & Gillespie, 2016; Dawson et al., 2019; Inoue & Armitage, 2006; Sund-
borg, Törnkvist, Saleh, Wändell & Hylander, 2017; Tower, Rowe & Wallis, 2012). Detta re-
sulterade vidare i en osäkerhet i att lyfta frågan angående våld i nära relation (ibid.). Kopplat 
till sin yrkesprofession uppgav sjuksköterskorna även att de fick påminna sig själva om att om 
att våld inte går att bota, då kvinnan själv måste ha viljan att bli fri från våldet (Goldblatt, 
2009; Robinson, 2010; Visentin, Becker Viera, Trevisan, Lorenzini & da Silva, 2015) Sjuk-
sköterskor uttryckte svårigheter kring detta, då yrkesrollen som sjuksköterska i regel innefat-
tar en känsla av att vilja ta hand om patienten och således lösa eventuella problem. I dessa fall 
blir det ej möjligt, då kvinnan själv måste ta första steget att bli fri från våldet (Williston & 
Lafreniere, 2013). Sjuksköterskor upplevde likaså komplexitet gällande hur vårdmöten med 
våldsutsatta kvinnor utförs, till skillnad från övriga vårdmöten (Robinson, 2010; Visentin et 
al., 2015).  
 
Vidare kunde sjuksköterskorna uppleva att kultur var en bidragande faktor till den enskilda 
viljan att lyfta frågan om våld (Al et al., 2016; Inoue & Armitage, 2016; Sundborg et al., 
2017), samt huruvida kvinnan självmant valde att kommunicera kring våldet (Al et al., 2016; 
Inoue & Armitage, 2006; Williams, Halstead, Salani & Koermer, 2017). Sjuksköterskorna 
upplevde exempelvis att våldet kan vara mer eller mindre normativt i olika samhällen (Willi-
ams et al., 2016; Sundborg et al., 2017) och anses utgöra en privat angelägenhet, i vissa fall 
präglad av skam (Inoue & Armitage, 2006; Williams et al., 2017). Vidare kunde detta för-
svåra vårdmötet och innebära en utmaning i bemötandet (Williams et al., 2017). På grund av 
detta ansåg vissa sjuksköterskor att de skyddade kvinnan genom att inte ta upp frågan, kopplat 
till en rädsla för att kvinnan och hennes familj skulle bli utstötta från samhället, till följd av 
samhällets värderingar (Inoue & Armitage, 2006). För att undvika att sjuksköterskans egna 
värderingar eventuellt skulle spegla samtalet, uppgav sjuksköterskor att riktlinjer inom arbets-
platsen gällande hur frågan om våld bör ställas, kunde underlätta bemötandet (ibid.) Huruvida 
kvinnan själv valde att kommunicera om våldet när frågan ställdes påverkade likaså sjukskö-
terskan i sitt bemötande (Williams et al., 2017).  
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Ytterligare en faktor som påverkade sjuksköterskans upplevelse av att bemöta våldsutsatta 
kvinnor var tidsbrist, som orsakade svårigheter att lyfta frågan om våld i nära relation (Daw-
son et al., 2019; Goldblatt, 2009; Robinson, 2010; Sundborg et al., 2017; Tower et al., 2012; 
Visentin et al., 2015; Williams et al., 2017). Tidsbristen skapade frustration hos sjuksköters-
kan i relation till redan existerande arbetsuppgifter, samt den önskvärda tid som sjuksköters-
korna ansåg nödvändigt för vårdmötet med den våldsutsatta kvinnan (ibid). Sjuksköterskor 
uppgav att det krävdes längre tid i vårdmötet med en våldsutsatt kvinna, än i ett vanligt rutin-
möte (Willston & Lafreniere, 2013). Som resultat av detta undvek en del sjuksköterskor att 
lyfta frågan om våld, då samtalet ansågs vara för tidskrävande (ibid.). 
Sjuksköterskornas upplevda tidsbrist stod i relation till det hektiska arbetstempo och den tids-
press som upplevdes på akutvårdsavdelningar, vilket vidare påverkade sjuksköterskans bemö-
tande gentemot de våldsutsatta kvinnorna (Dawson et al., 2019; Tower et al., 2012). Till följd 
av den upplevda tidsbristen remitterades ibland kvinnorna direkt vidare, till alternativa sam-
ordnade såsom socialarbetare (ibid.). Sjuksköterskornas upplevelse av bemötandet visade sig 
likaså påverkas av den befintliga arbetsmiljön, bland annat i form av bristande handledning. 
Detta bidrog till en känsla av övergivenhet, samt en känsla av stress (Häggblom & Möller, 
2006). Faktorer som sjuksköterskan upplevde underlätta bemötandet var en trygg arbetsmiljö 
med möjlighet till handledning och stöttning av kollegor (Häggblom & Möller, 2006; Sund-
borg et al., 2017). Detta för att underlätta sjuksköterskans arbetsuppgifter i form av att fråga 
angående våld (ibid.). Sjuksköterskor upplevde även en tillfredsställelse kring att lyfta frågan 
om våld, vilket grundade sig i hopp om att den våldsutsatta kvinnan skulle överge sin förövare 
inom en snar framtid (Robinson, 2010).  

Upplevelsen av det tvärprofessionella samarbetet 
Resultatet påvisar upplevda hinder i relation till mötet med våldsutsatta kvinnor, i form av 
brister och frustration i det tvärprofessionella samarbetet, samt med aktörer från olika sam-
hällsinsatser. Likaså upplevs det tvärprofessionella samarbetet utgöra en självklar del i sjuk-
sköterskans yrkesprofession.  
 
Åtta av de utvalda artiklarna belyste sjuksköterskornas upplevelse av det tvärprofessionella 
samarbetet, i relation till bemötandet av den våldsutsatta kvinnan (Al et al., 2016; Dawson et 
al., 2019; Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et 
al., 2015; Visentin et al., 2015; Williams et al., 2017). Vissa sjuksköterskor upplevde det tvär-
professionella samarbetet som bristande (Dawson et al., 2019), då utebliven återkoppling från 
socialarbetare skett (Häggblom & Möller, 2006). Detta ledde vidare till att sjuksköterskorna 
upplevde att kvinnorna inte fick den hjälp som utlovats på en gång, vilket vidare skapade 
känslor av frustration (ibid.). Sjuksköterskor upplevde även att det var socialarbetarnas ansvar 
att utreda kvinnan, samt att följa upp hennes fall (Dawson et al., 2019). Dock upplevde vissa 
sjuksköterskor samarbetet som positivt särskilt samarbetet med socialtjänsten, vilket underlät-
tade vårdmötet med kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006; Sundborg et al., 2017). Andra 
upplevde att hänvisningen till socialtjänsten ansågs som en självklarhet vid misstanke om våld 
i nära relation (Inoue och Armitage, 2006), samt att det tvärprofessionella samarbetet utgör en 
viktig del av professionen (Williams et al., 2017).  
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Bristande stöd och kunskap 
Under detta tema beskrivs sjuksköterskors upplevelse av otillräcklig kunskap om hur frågan 
kring våld ska lyftas, samt vilka rutiner som finns på arbetsplatsen. Likaså efterfrågas riktlin-
jer för att underlätta bemötandet med den våldsutsatta kvinnan.  
 
Flera sjuksköterskor upplevde en okunskap angående hur, när och till vem frågan om våld bör 
ställas, samt en känsla av att inte vara förberedd inför uppgiften (Sundborg et al., 2017; Tower 
et al., 2014; Visentin et al., 2015). Vidare upplevdes även en osäkerhet kring hur bemötandet 
av våldsutsatta kvinnor bör ske, i relation till upplevd bristande policy, riktlinjer och strategier 
inom arbetsplatsen (Al et al., 2016; Dawson et al., 2019; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & 
Armitage, 2006; Sundborg et al.,2017; Williams et al., 2017). Detta har lett till att sjuksköters-
kor upplevt ett improviserande av handlingar i vårdmötet med kvinnorna (Häggblom & Möl-
ler, 2006). Med anledning av detta upplevde sjuksköterskorna en önskan om en mer ingående 
utbildning kring våld i nära relation, samt information om rutiner för screening, för att under-
lätta mötet med kvinnorna (Al et al., 2016; Sundborg et al.,2017; Williams et al., 2017). Även 
sjuksköterskor som hade för vana att ställa frågan kring våld i nära relationer, upplevde att 
riktlinjer bör finnas (Sundborg et al., 2017). Riktlinjerna upplevdes kunna underlätta sjukskö-
terskans arbete i bemötandet, för att bidra med ett korrekt framförande av frågor. Sjuksköters-
korna upplevde att konsekvensen av avsaknade riktlinjer kunde innebära att frågan om våld 
exkluderades, särskilt i de fall där kvinnan inte var uppenbart fysiskt skadad eller ansågs 
känslomässigt påverkad. Riktlinjer upplevdes följaktligen som en kunskapskälla som under-
lättade sjuksköterskans bemötande gentemot den våldsutsatta kvinnan (ibid.).  

EMOTIONELL PÅVERKAN: I RELATION TILL PATIENTENS 
SITUATION   
I detta huvudtema redovisas sjuksköterskornas emotionella upplevelser av att bemöta den 
våldsutsatta kvinnan samt påverkan på sjuksköterskans mentala hälsa.  
Resultatet påvisar såväl negativa som positiva emotionella upplevelser hos sjuksköterskan, 
samt en upplevd psykisk stress och återkommande minnesbilder.  

Uppkomna känslor i mötet 
Sjuksköterskans emotionella upplevelse av vårdmötet med den våldsutsatta kvinnan, kunde 
urskiljas i tio av de utvalda artiklarna (Al et al., 2016; Dawson et al., 2019; Goldblatt, 2009; 
Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Robinson, 2010; Sundborg et al., 2017; 
Robinson, 2010; Van der Wath, Van Wyk & Janse van Rensburg,2013; Williston & Lafreni-
ere, 2013). Flera sjuksköterskor upplevde en känsla av nyfikenhet och rädsla, inför att ta del 
av den våldsutsatta kvinnans berättelser. Även en upplevd rädsla att känna ångest i relation till 
kvinnans utsatta situation, uttrycktes av sjuksköterskorna (Goldblatt, 2009; Inoue & Armitage, 
2006; Sundborg et al., 2017). Ännu en emotionell upplevelse som hade en inverkan på sjuk-
sköterskans bemötande var känslan av oförberedelse inför kvinnans svar, vid frågan om våld i 
nära relation (Inoute & Armitage, 2014; Sundborg et al., 2017). Genom att inte ställa frågan 
om våld upplevde sjuksköterskorna att en form av skyddsmekanism skapades, med anledning 
att skydda sig själva (Inoute & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017). Detta för att undvika 
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att bli emotionellt involverade, samt slippa uppleva ångestliknande känslor (ibid.). En del 
sjuksköterskor upplevde det som att denna skyddsmekanism var det enda sättet att känslo-
mässigt klara av deras yrkesroll (Inoue & Armitage, 2006; Williston & Lafreniere, 2013). Vi-
dare beskrev sjuksköterskorna upplevelser av frustration och oro, dels gällande kvinnan och 
hennes situation samt gentemot våldsutövaren (Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armi-
tage, 2006; Robinson, 2010; Van der Wath et al., 2013). Även en känsla av hjälplöshet upp-
levdes, kring det faktum att kvinnan eventuellt skulle välja att återgå till förövaren (Häggblom 
& Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Robinson, 2010). Det fanns även en upplevelse av 
oförståelse bland sjuksköterskorna inför den våldsutsatta kvinnans situation. Denna oförstå-
else grundade sig i att sjuksköterskorna ej själva hade upplevt en liknande situation, vilket 
ledde till en känsla av osäkerhet i mötet med kvinnorna (Inoue & Armitage, 2006).   
 
Sjuksköterskorna uppgav även upplevelser av medlidande gentemot den våldsutsatta kvinnan, 
i form av sympati och empati (Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Sund-
borg et al., 2017; Tower et al., 2014). Utifrån detta medlidande upplevdes även en önskan om 
att inte ytterligare bidra till kvinnans eventuella skam-och skuldkänslor, kopplat till kvinnans 
situation (Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017). Vidare upplevdes blandade käns-
lor hos sjuksköterskorna, kopplat till för-och nackdelar vid screening av våld mot kvinnor i 
nära relationer (Al et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att en utebliven screening kunde 
orsaka kvinnan ytterligare lidande, vilket resulterade i känslor av ilska och skam bland sjuk-
sköterskorna. Dessa känslor upplevdes särskilt bland de sjuksköterskan som aktivt valt att inte 
utföra screening, på grund av tidsbrist eller okunskap.  Dock upplevde sjuksköterskorna även 
lättnad och glädje då de kunde erbjuda stöd till kvinnorna, då frågan om våld lyftes oberoende 
av misstankar (ibid.). Sjuksköterskor upplevde vikten av screening som stor (Robinson, 
2010). Oavsett om screening resulterade i att kvinnan lämnade sin våldsutsatta situation ome-
delbart eller inte, menade sjuksköterskorna att screening kunde bidra till att kvinnan eventuellt 
lämnar sin partner i ett senare skede av sitt liv (ibid.). 
 

Mental påverkan av mötet 
Under detta subtema redovisas sjuksköterskornas mentala påverkan av möten med våldsut-
satta kvinnor. Detta i form av traumatiskt återkommande minnen, psykisk stress, förändrad 
självbild samt oroskänslor gentemot kvinnan.  
 
Sjuksköterskorna upplevde en påverkan av den mentala hälsan efter att ha bemött våldsutsatta 
kvinnor (Goldblatt, 2009; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017; Van der Wath et 
al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013). Denna påverkan upplevdes i samband med sjukskö-
terskornas bevittnande av såväl fysiska skador som emotionellt lidande, samt genom att ta del 
av kvinnornas berättelser (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Van der Wath et al., 
2013). Nedan följer ett exempel av en sjuksköterskas upplevelser av traumatiska minnen efter 
mötet med en våldsutsatt kvinna. Dessa minnen som senare kom att följa sjuksköterskan da-
gar efter mötet.  
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[A case that is engraved in my memory] A woman arrived at the emergency room alone, in an 
ambulance. Her face was completely smashed. I will never forget it, it looked awful. Of all my 
encounters with abused women, this was the most devastating because her face was destroyed. 
Just think about it- every woman gets up in the morning and looks in the mirror. She thinks 
about her hair, her wrinkles, her makeup… she is constantly concerned about her appearance. 
And here is a woman with a smashed face because some man has decided to beat her up! I swear 
that for two whole days, I couldn’t look at my face in the mirror. I kept turning into the abused 
woman’s face, full of blood… This passed eventually… Working with feelings is much more 
exhausting than standing on your feet all day. (Goldblatt, 2009, s. 1649-1650). 

 
Sjuksköterskorna upplevde även en ständig oro i förhållande till kvinnans välmående, oavsett 
om de befann sig på arbetsplatsen eller i hemmet (Häggblom & Möller, 2006; Van der Wath 
et al., 2013). Sjuksköterskornas orostankar innefattade huruvida kvinnan fortfarande levde un-
der våld, samt angående välmåendet av kvinnans eventuella barn. Vidare upplevde sjukskö-
terskorna även känslor av sorg då de påmindes om tidigare möten med kvinnor, som senare 
mist sitt liv som resultat av våld i nära relation (ibid.). Sjuksköterskorna upplevde även att 
återkommande minnen av kvinnans våldssituation kunde återspeglas i deras drömmar, samt 
skapa en psykisk stress i relation till sjuksköterskans medlidande och sympati för kvinnan 
(Häggblom & Möller, 2006). Dessa minnesbilder skapade en upplevelse av oro och rädsla, 
samt en ihållande ångest hos sjuksköterskorna (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; 
Van der Wath et al., 2013). Sjuksköterskorna uppgav hur denna rädsla upplevdes påverka sy-
nen gentemot den egna identiteten som förälder samt partner (Goldblatt, 2009). Även en 
rädsla för sitt eget liv, samt sin familjs trygghet implicerades i sjuksköterskornas tankemöns-
ter (ibid.). Avslutningsvis uppgav en del sjuksköterskor att bemötandets efterföljande konse-
kvenser påverkade dem, i den mening att omedvetna skyddsmekanismer bildades (Inoue & 
Armitage, 2006; Williston & Lafreniere, 2013). Skyddsmekanismen bidrog till att sjukskö-
terskorna undvek att försätta sig i situationer som eventuellt kunnat bidra till emotionell och 
mental påverkan. 
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DISKUSSION  
 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie syftade till att enbart inkluderade kvinnor i heterosexuella relationer som 
utsätts för våld i nära relation, då mäns våld mot kvinnor utgör ett globalt hälsoproblem. Det 
bör dock has i åtanke att män kan utsättas för våld av kvinnor, samt att våld i nära relation 
även sker i samkönade par, något författarna varit medvetna om under arbetets gång. 
Artiklar söktes fram via en databas, då författarna ansåg detta vara tillräckligt för att besvara 
studiens syfte. Däremot kan detta ha påverkat studiens validitet då användandet av flertal da-
tabaser kunnat bidra med ett utökat omfång av relevanta artiklar (Henricson, 2017). Att över-
sätta begreppet bemötande till engelska upplevdes problematiskt vid datainsamlingen. Be-
greppet innefattar enligt Fossum (2017) ett flertal dimensioner och anses vara ett abstrakt be-
grepp. Författarna tog därför hjälp av MeSh, en medicinsk ordbok, för att försöka översätta 
begreppet, men utan resultat.  Därav har fria sökningar gjorts av författarna, relaterat till lik-
nande begrepp, exempelvis “Approach” eller “Treatment” då dessa begrepp ingår i bemö-
tande som i sig inkluderas i omvårdnad. Detta kan ha påverkat såväl sökningen som resulta-
ten. Ytterligare ett sökord som kan ha påverkat sökresultatet är “Battered women”, som indi-
kerar fysiskt våld. Detta kan ha begränsat antal sökträffar i CINAHL då andra typer av våld 
eventuellt kan ha uteslutits, vilket även kan ha påverkat studiens slutgiltiga resultat. Sökresul-
tatet kan därav ha begränsats mot artiklar med ett mer specifikt urval, i form av enbart fysiskt 
våld. 
 
Författarna valde att inte begränsa studien till ett specifikt vårdkontext, då utbudet av artiklar 
var begränsat. Detta då en bredare sökning ansågs relevant eftersom artiklarna svarade an på 
studiens syfte samt då en önskan fanns att inte begränsa sökningen till ett specifikt vårdsam-
manhang. Denna utökning kan innebära en ökad överförbarhet till olika vårdkontext på grund 
av att sjuksköterskornas upplevelser kan variera beroende på vårdsammanhang. Detta då Polit 
och Beck (2017) menar att överförbarhet innebär huruvida resultatet kan tillämpas i andra 
miljöer och grupper. Författarnas initiala tanke var att begränsa sökningarna till enbart fysiskt 
våld. Dock vidgades sökningen då våld i nära relation i regel inkluderar en kombination av 
fysiskt och psykiskt våld, samt även sexuellt våld. Detta var även anledningen till att ett varie-
rande vårdkontext inkluderades, då kvinnan kan uppsöka hjälp i varierande vårdsammanhang 
beroende på det våld hon utsatts för. Urvalskriterierna grundar sig även i en varierad kun-
skapsgrad hos sjuksköterskorna. Detta kan ha haft en inverkan på sjuksköterskornas trygghet i 
att lyfta frågan gällande våld. Sålunda finns en möjlighet att sjuksköterskans egen kunskap 
speglar upplevelsen av vårdmötet med den våldsutsatta kvinnan, vilket kan ha påverkat resul-
tatet. Författarna för studien ansåg dock att specialistutbildade sjuksköterskor utgjorde en re-
levans för att besvara studiens syfte, då studiens överförbarhet ökar i relation till olika vård-
miljöer (Polit & Beck, 2017). Urvalet av specialistutbildade sjuksköterskor bidrar således till 
ett vidare perspektiv, samt en av studiens styrkor. Författarna ville stärka studiens validitet ge-
nom att aktivt välja bort artiklar vars urval inkluderade sjuksköterskor som själva blivit utsatta 
för våld i nära relation. Detta på grund av att ett självupplevt våld kan påverka sjuksköterskors 
upplevelse av att bemöta våldsutsatta kvinnor (Inoue & Armitage, 2006). 
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Artiklar som använts i föreliggande studie inkluderade ett varierat geografiskt område. Dessa 
länder innefattade: Sverige, USA, Japan, Australien, Finland, Jordanien, Israel, Kanada, Bra-
silien samt Sydafrika. Författarna valde inledningsvis att endast inkludera studier utförda i 
Europa, för att begränsa det geografiska området. Dock utökades sökningen till ett globalt 
perspektiv, då ett begränsat utbud av tidigare studier fanns att tillgå. Författarna ansåg även en 
relevans av att studera sjuksköterskors upplevelser globalt, då detta enligt Polit och Beck 
(2017) kan öka studiens validitet, samt på grund av att kultur och samhällsnormer gällande 
våld kan skilja sig länder emellan (Boy & Kulczycki, 2008). Författarna diskuterade även stu-
diens överförbarhet i relation till globala samt internationella variationer, såsom kultur och so-
cioekonomiska förhållanden i form av resurser. Även varierande vårdsammanhang samt rikt-
linjer och lagar i vårdkontext diskuterades. Sjuksköterskors förutsättningar kan således variera 
därefter och bidra till varierande upplevelser av vårdmötet. Detta kan vidare påverka studiens 
överförbarhet i olika geografiska områden (Polit & Beck, 2017).  
 
Författarna har själva fritt översatt artiklarnas text från engelska till svenska, liksom de nio 
stegen i Polit och Becks (2017) flödesschema. Detta kan ha lett till en av studiens svagheter, 
då Polit och Beck (2017) menar att en risk för feltolkning finns när en text översätts från ett 
språk till ett annat. Då författarna endast behärskar svenska och engelska exkluderades auto-
matiskt artiklar på övriga språk. Detta kan ses som en nackdel då dessa artiklar ej redovisas i 
sökresultatet och på grund av detta kan relevant information ha uteslutits (Polit & Beck, 
2017). Författarna har kvalitetsgranskat artiklarnas resultat, då Henricson (2017) menar att 
detta bidrar till en högre tillförlitlighet för studien. Merparten av artiklarna uppfyllde en hög 
kvalite medans två artiklar utgjorde en medelhög kvalitet. Då tidigare forskning är begränsat 
inom ämnet, valdes även artiklar av medelhög kvalité att inkluderas i resultatet av förelig-
gande studie. Detta på grund av att resultatet i artiklarna med medelhög kvalitet ansågs svara 
an på studiens syfte. Trots detta var författarna noga med att enbart inkludera artiklarnas som 
tillämpat forskningsetiska resonemang, detta för att styrka artiklarnas kvalitet (Vetenskapsrå-
det, 2017). Författarna anser att den upprepade bearbetning av artiklarna, tillsammans med 
jämförelsen av de enskilda observerade fynden, bidragit till en ökad trovärdighet i analyspro-
cessen. För att visa transparens inför läsarna sammanställdes analysprocessens tillvägagångs-
sätt och Kristensson (2014) menar att detta åskådliggörande ökar tillförlitligheten. Detta då 
tillförlitlighet har sitt ursprung i upplevelsen av hur sanningsenligt resultatet är (ibid.). Förfat-
tarna var noga med att inkludera sjuksköterskans såväl positiva som negativa upplevelser, för 
att tillföra objektivitet till studien. Dock kan författarnas förutfattade meningar omedvetet ha 
påverkat studien och dess resultat, trots att detta hållits i åtanke under processens gång (Polit 
och Beck, 2017).  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med den föreliggande studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att be-
möta våldsutsatta kvinnor. Ur resultatet framkom sjuksköterskans upplevelser i mötet med 
den våldsutsatta kvinnan, i form av emotionell påverkan och psykisk stress. Likaså redovisa-
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des faktorer som visats ha en tydlig påverkan av sjuksköterskans upplevelser, såsom okun-
skap, bristande riktlinjer samt kulturella värderingar. Inledningsvis kommer sjuksköterskans 
emotionella samt psykiska upplevelser att diskuteras, därefter upplevelsen att lyfta frågan i re-
lation till bristande riktlinjer och okunskap, samt dess påverkan på den våldsutsatta kvinnan. 
Slutligen diskuteras den upplevda påverkan av samhällets normer samt kultur i relation till att 
samtala kring våld. Resultatet av sjuksköterskans upplevelser kring att bemöta våldsutsatta 
kvinnor i vården, kommer till viss del att diskuteras mot den våldsutsatta kvinnans perspektiv 
av det upplevda vårmötet. 
 

Den emotionella och mentala påverkan: en följd av medlidandet 
I majoriteten av utvalda artiklarna uppgav sjuksköterskorna att emotionella upplevelser påver-
kade vårdmötet med de våldsutsatta kvinnorna (Al et al., 2016; Dawson et al., 2019; Gold-
blatt, 2009; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Robinson, 2010; Sundborg 
et al., 2017; Tower et al., 2012; Van der Wath et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013). 
Bland annat upplevdes känslor av oro för kvinnans situation, samt frustration gentemot hen-
nes förövare (Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Robinson, 2010; Van der 
Wath et al., 2013) Vidare upplevdes även rädslor, i form av såväl sjuksköterskans egen emot-
ionella påverkan av kvinnornas berättelser, samt för kvinnans situation (Goldblatt, 2009; 
Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017). Utifrån denna rädsla skapade sjuksköters-
korna en form av skyddsmekanism för att undvika den emotionella bördan (Inoue & Armi-
tage, 2006; Williston & Lafreniere, 2013). Till följd av att sjuksköterskorna upplevde en 
rädsla inför den våldsutsatta kvinnans situation, har kvinnorna upplevt att frågan om våld inte 
ställs tillräckligt (Bradbury- Jones et al., 2014; Evans & Feder, 2016). Sjuksköterskorna upp-
levde även varierande känslor av screening för våld i nära relation (Al et al., 2016). De upp-
levde skam och ilska över att screening uteblivit, men glädje och lättnad då de kunde erbjuda 
kvinnan hjälp (ibid.). Det aktiva valet att välja bort screening kan således tolkas påverka både 
sjuksköterskorna och kvinnorna. Waalen et al. (2000) och Houry, Kaslow & Kemball (2008) 
menar att sjuksköterskor bör utföra screening på rutin, så fort misstanke om våld finns. En 
kontinuerligt utebliven screening kan eventuellt leda till att sjuksköterskorna omedvetet bidrar 
till en normalisering av våldet, vilket således även kan bidra till att samhällets normalisering 
kring våld i nära relationer förblir oförändrat.  
Lundgren (2004) menar att sjuksköterskans vetskap gällande våldets normaliseringsprocess är 
av stor vikt. Detta är en process som långsamt bryter ner den våldsutsatta kvinnan, tills våldet 
slutligen normaliseras i kvinnans vardag. Genom att sjuksköterskorna har en förkunskap och 
förståelse kring normaliseringsprocessen, kan denna förhoppningsvis underlätta för kvinnan 
att lämna den våldsamma relationen, samt minska ytterligare lidande (ibid.). Eriksson (1994) 
menar att människans möjlighet att hämma lidande står i relation till individens egen mognad 
och relation till lidandet. Den våldsutsatta kvinnans normalisering av våldet kan följaktligen 
uppfattas som ett livslidande, vilket Eriksson (1994) menar återspeglar individens livsuppfatt-
ningar samt påverkar sociala sammanhang. 
 
Den skyddsmekanism som sjuksköterskorna uppges skapa, kan tolkas som en form av medli-
dande gentemot de våldsutsatta kvinnorna. Eriksson (1994) menar att medlidande medför att 
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individens personliga tankar och värderingar åsidosätts, i detta fall sjuksköterskornas, för att 
utgöra ett stöd gentemot den lidande patienten. Vidare kan det diskuteras om detta är en form 
av medlidande utifrån Erikssons (1994) definition, då sjuksköterskornas egna kulturella vär-
deringar speglar detta vårdmöte. Sålunda bör denna situation ses utifrån sin individuella kon-
text då samhällsnormer och kulturer skiljer sig åt.   
I fyra av artiklarna upplevde sjuksköterskorna empati och sympati gentemot kvinnorna 
(Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017; Tower et al., 
2014;). Sympati utgör enligt Eriksson (1994) en del av medlidande och tillhör ett av de grund-
begrepp som inkluderas i vårdvetenskapen. Goetz et al. (2010) menar att känslor av empati 
och sympati grundar sig i oro gentemot den våldsutsatta kvinnan, vilket ytterligare har sin ut-
gångspunkt i att minska lidande (ibid). Sjuksköterskans förmåga till medlidande påverkas av 
sjuksköterskans aktiva val, av att sätta sig in i patientens upplevda trauma (Schantz, 2007; 
Von Dietze & Orb, 2000). Nilsson (2011) redogör för hur detta kan ses som ett “delande” av 
känslor mellan två individer, vilket inkluderar ett lidande hos sjuksköterskan med anledning 
till önskad förbättring i patientens situation (ibid.)  
Föreliggande studies resultat visar hur denna form av medlidande hör ihop med sjuksköters-
kans upplevda önskan om att inte ytterligare bidra till kvinnans skam-och skuldkänslor (Inoue 
& Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017). Dessa skam-och skuldkänslor kan vidare bekräftas 
av kvinnor som lever i våld i nära relation (Bradbury- Jones et al., 2014; Wallin Lundell et al., 
2018). Kvinnorna uppgav bland annat att de upplevt att vårdpersonal förstärkt kvinnornas 
skam-och skuldkänslor i vissa vårdmöten, framför allt när det handlat om psykiskt våld (Wal-
lin Lundell et al., 2018). Bakomliggande orsak kring detta uppges vara att vårdpersonal stund-
tals ifrågasatt varför kvinnan ej lyft denna problematik tidigare, samt på grund av vårdperso-
nalens kliniska blick. Kvinnorna menar att de inte uppmärksammas på samma sätt som om de 
utsatts för en fysisk skada (ibid). Det sistnämnda stärks ytterligare i en artikel av Pratt-Eriks-
son, Bergbom och Lyckhage (2014) där kvinnorna upplevde att vårdpersonalen ägnade mer 
tid till sjukdomar och olyckor, än till de som lever i våld i nära relationer. Dock menar kvin-
norna att de gärna ser att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal lyfter frågan om våld, då detta 
nödvändigtvis ej sker självmant på grund av kvinnornas redan existerande skam-och skuld-
känslor (Bradbury- Jones et al., 2014; Wallin Lundell et al., 2018). Utebliven vård klassas en-
ligt Eriksson (1994) som ett vårdlidande, vilket indirekt kan upplevas bli fallet då sjuksköters-
kan ej väcker frågan om våld i nära relation.  
Svensk sjuksköterskeförening (2016) menar att en god omvårdnad innebär en öppenhet gente-
mot patienten och dennes situation, samt att respekt ges gällande beslut kring patientens hälsa 
alternativt ohälsa. 
 
I fem av de utvalda artiklarna upplevde sjuksköterskorna att vårdmötet med de våldsutsatta 
kvinnorna även hade en inverkan på den mentala hälsan (Goldblatt, 2009; Van der Wath et 
al., 2013; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017; Williston & Lafreniere, 2013). 
Detta genom att sjuksköterskan återupplevde känslomässiga minnen från tidigare upplevda 
vårdmöten, vilket skapade en upplevd oroskänsla. Denna oroskänsla upplevdes påverka sjuk-
sköterskorna i såväl arbetslivet som privatlivet (ibid.). Sjuksköterskor som kontinuerligt träf-
far patienter som utsatts för trauma, löper större risk att påverkas psykiskt (Courtois & Ford, 
2014). Alhani och Mahmoodi-Shan (2018) menar att det ansvar som sjuksköterskan besitter 
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kan leda till såväl fysisk som mental utmattning, vilket oavsiktligt likaså kan påverka privatli-
vet och familjerelationer. Detta stärks av Yuwanchi et al (2016) som redogör för varierande 
konsekvenser som sjuksköterskorna upplever i relation till att exponeras för stress. Även här 
nämns den mentala påverkan som uppstår och som vidare kan påverka privatlivet, samt en 
upplevd känslomässig instabilitet. Denna instabilitet kunde resultera i en oförmåga hos sjuk-
sköterskan att kontrollera sina känslor, oavsett om det inträffade privat eller i en jobbsituation 
(ibid.).  
Stödinsatser bör impliceras som emotionellt stöd för sjuksköterskorna för att uppmuntra till 
bearbetning av individuella uppkomna känslor i mötet med kvinnan (Figley 2002). Decety 
och Jackson (2004) och Decety och Lamm (2006) menar att exempelvis empati utgör en 
känsla som kräver självkännedom, samt möjlighet att kunna särskilja individuella uppkomna 
känslor i relation till andras känslor (ibid.). Sjuksköterskors avsaknad av stöd att bearbeta 
känslor som exempelvis empati, kan annars resultera i emotionell börda vilket vidare kan leda 
till emotionell stress (Decety & Jackson 2004). Boleyn-Fitzgerald (2003) poängterar att emot-
ionell stress som uppkommer av känslor som sorgsenhet, rädsla och empati gentemot en li-
dande individ, annars kan resultera i en känslomässig avsaknad till sin profession. Att kontrol-
lera uppkomna känslor är av stor vikt, för att förebygga utbrändhet samt känslomässigt över-
väldigande (Gerdes et al., 2010; Moriguchi et al., 2007).  
 

Okunskap och bristande riktlinjer kan leda till ett onödigt lidande   
Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde en okunskap kring att fråga om våld i nära relation 
(Al et al., 2016; Dawson et al., 2019; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; 
Sundborg et al., 2017; Tower et al., 2014; Visentin et al., 2015; Williams et al., 2017). Detta 
på grund av en osäkerhet gällande hur, när eller till vem frågan om våld skulle ställas (Sund-
borg et al., 2017; Tower et al., 2014; Visentin et. al., 2015). Detta kan således ha påverkat be-
mötandet, i relation till sjuksköterskans upplevda osäkerhet. Även sjuksköterskor med erfa-
renhet av att fråga om våld menade att de, trots detta, upplevde svårigheter i att lyfta frågan 
(Sundborg et al., 2017). Sjuksköterskans upplevda kunskapsbrist resulterade i att de stundtals 
improviserade utförandet av bemötandet. Improvisationen blev till följd av en upplevd brist av 
strategier och hantering från arbetsplatsen (Inoue & Armitage, 2006; William et al., 2017).  
 
Även de våldsutsatta kvinnorna har uppgett att de upplevt en kunskapsbrist hos sjuksköters-
korna (Bradbury- Jones et al., 2014; Evans & Feder, 2016). Som ett resultat av att sjuksköters-
korna inte lyfter frågan om våld, på grund av okunskap samt bristande riktlinjer, har kvinnor-
nas förväntningar av vården påverkats. Detta har vidare resulterat i ett bristande förtroende för 
framtida vårdmöten, hos kvinnorna (ibid.). Konsekvenserna resulterar även i ett ytterligare li-
dande för patienten, i detta fall den våldsutsatta kvinnan. Kvinnorna som lever under våld i 
nära relation har bland annat upplevt att sjuksköterskor inte informerat angående de samhälls-
insatser som finns till kvinnornas förfogande (Bacchus et al., 2003). Bacchus et al. (2003) re-
dogör för hur kvinnorna uppgett att de undvikit att söka hjälp från hälso-och sjukvården, på 
grund av misstro gentemot vårdpersonalen. Även Wallin et al. (2017) redogör för kvinnornas 
upplevelse av att aktivt avböja uppsökandet av vård, då inte andra sjukdomstillstånd uppstått. 
Med detta i åtanke kan således ett ökat lidande skapas och eventuellt resultera i att kvinnan 
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förblir i sin våldsutsatta hemsituation, i relation till den besvikelse tidigare vårdmöten orsakat 
kvinnan.  
 
Hawley och Hawley Baker (2012) menar att det är av stor vikt att som sjuksköterska ha kun-
skap om vilka aktörer som kan erbjuda stöd till den våldsutsatta kvinnan. Vidare belyser även 
Ali och McGarry (2018) vikten av att sjuksköterskorna förstår hur de ska gå tillväga när de 
vägleder kvinnorna vidare i vårdledet. I annat fall kan sjuksköterskor skapa ett utökat vårdli-
dande hos patienten. Eriksson (1994) menar att vårdlidande kan innefatta problematiska hän-
delser orsakade av vården som vidare bidrar till lidande för patienten. Detta kan även inklu-
dera långa vårdtider samt onödig stress som orsakar lidande för patienten på grund av vården 
(ibid.). Bradbury-Jones et al., (2017) redogör för de våldsutsatta kvinnornas perspektiv, då en 
känsla av lättnad upplevdes då kvinnorna kunde remitteras vidare till exempelvis socialtjäns-
ten eller kuratorer. Detta resulterade även i att kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna tog 
situation på allvar, samt att hjälp fanns att få (ibid.). Fossum (2017) menar att bemötandet har 
en betydande roll i vårdmötet med patienten, samt att varje vårdmöte är unikt. Likaså belyser 
Eriksson (1994) hur en form av vårdlidande kan skapas hos de våldsutsatta kvinnorna, utifrån 
ett bristande bemötande. Kvinnornas upplevelser av sjuksköterskans bristande bemötande 
skulle sålunda kunna grunda sig i sjuksköterskans okunskap, som vidare kan uppfattas som en 
ignorans gentemot patienten. Forskning redogör för patientens upplevelse av osympati hos 
sjuksköterskan, då sjuksköterskan väljer att utesluta frågan angående kvinnans våldssituation 
(Bradley et al., 2002; Yam, 2000). Således skulle dessa konsekvenser kunna uppstå som ett 
resultat av sjuksköterskans okunskap gällande hur vårdmötet med en våldsutsatt kvinna bör 
utföras. 
 
Interventioner som utformats med anledning att bidra med ökad kunskap hos sjukvårdsperso-
nal, har visat sig haft ett positivt utfall (Kaplan & Komurcu, 2016). Genom utbildnings-inter-
ventioner kan vårdpersonal öka sin kunskap gällande våld i nära relation, samtidigt som en 
positiv inverkan kan ske på enskilda personliga värderingarna (ibid.). Ali och McGarry (2018) 
redogör gällande hur en utökad kunskap om våld i nära relation, samt dess effekter kan hjälpa 
sjuksköterskan att särskilja skador uppkomna av våld respektive andra typer av skador. Likaså 
redogörs för hur personcentrerad vård gentemot en våldsutsatt kvinna bör utformas (ibid.). På 
grund av den osäkerhet som sjuksköterskorna upplever angående hur frågan om våld bör stäl-
las (Sundborg et al., 2017; Tower et al., 2014; Visentin et. al., 2015), bör likaså en utökad 
mängd hjälpmedel och redskap i form av riktlinjer tillämpas i vården, för att underlätta sjuk-
sköterskans möte med patienten (Bell 2003; Linley & Joseph 2007). Om hälso-och sjukvården 
på en organisatorisk nivå bidrar med ökad mängd, alternativt förbättrade, verktyg kunde detta 
eventuellt bidra till att stärka sjuksköterskan i sitt bemötande gentemot den våldsutsatta kvin-
nan (ibid.). Hawley och Hawley Baker (2012) diskuterar likaså hur våld i nära relation stän-
digt ökar runt om i världen, samt hur sjukhusen parallellt med detta bör förse befolkningen 
med bästa möjliga vård därefter. Likaså diskuteras hur stöttande och uppmuntrande policys 
bör utformas inom sjukvården, för att underlätta för sjuksköterskorna (ibid.). Ett exempel ut-
görs av National Institute for Health and Care Excellence [NICE] (2016), som har utformat 
evidensbaserade mål och riktlinjer för hur vårdandet av en våldsutsatt individ bör utföras. 
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Dessa riktlinjer har implementerats för att kunna följa en mätbar förbättring gällande patient-
säkerhet, effektivitet i vården samt patientens upplevelse. Utifrån NICE (2016) riktlinjer har 
centrala rekommendationer utformats för hälso-och sjukvårdspersonal som möter våldsutsatta 
individer. Dessa inkluderar utbildning och träning för hälso-och sjukvårdspersonal gällande 
identifierande av våld, samt ett professionellt bemötande i mötet med den våldsutsatta indivi-
den. Riktlinjerna innefattar även att allmänt utöka hälso-och sjukvårdspersonalens kunskap 
gällande våld i nära relation, samt eventuella aktörers samarbete (ibid.).  
 

Samhällsnormer och kulturers påverkan av att lyfta frågan i vårdmötet  
Den varierande samhällssyn som finns gällande våld i nära relation, kom att redovisas i fyra 
av de utvalda artiklarna (Al et al., 2016; Inoue & Armitage, 2006; Sundborg et al., 2017; Wil-
liams et al., 2017). Denna syn har visats påverka såväl sjuksköterskornas som kvinnans ange-
lägenhet till att samtala kring våldet (Al et al., 2016; Boy & Kulczycki, 2008; Inoue & Armi-
tage, 2006; Sundborg et al., 2017; Williams et al., 2017). Följaktligen kan sjuksköterskornas 
angelägenhet att samtala om våld i nära relation, påverkas av den globala differens som exi-
sterar angående tolerans av våld mot kvinnor (Boy & Kulczycki, 2008). Vårdpersonalens per-
sonliga åsikter kan således påverka sjuksköterskans enskilda uppfattning gällande våldets på-
verkan, samt huruvida våldet bör lyftas i ett vårdsamtal (Gutmanis et al., 2007; Ramsden & 
Bonner, 2002; Ramsay et al., 2012). Genom att exempelvis tillföra interventioner på sam-
hällsnivå, kan en förändring gällande samhällets syn på våld mot kvinnor lättare ske (Usta et 
al., 2012). Usta et al. (2012) menar dock att interventionens benämning bör has i åtanke, då 
interventioner innehållande “våld i nära relationer” ej kan nå ut till en lika stor del av befolk-
ningen i jämförelse med om fokus var riktat på familjerelationer. Detta då restriktioner finns i 
samhället angående synen på våld i nära relation. Därmed bör vidare hänsyn tas till samhällets 
syn och värderingar. Genom att istället lägga fokus på att belysa vikten av att förbättra famil-
jerelationer kan detta bidra till att ett större antal individer uppmärksammar interventionen 
(ibid.). Vidare skulle dessa tillämpade strategier kunna vägleda sjuksköterskan i sitt bemö-
tande gentemot den våldsutsatta kvinnan, då samhällets normer och värderingar likaså bevi-
sats styra sjuksköterskan huruvida frågan om våld ställs (Al et al., 2016; Inoue & Armitage, 
2006; Sundborg et al., 2017; Williams et al., 2017). Detta är av stor vikt då bemötandet är en 
central del i mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relation (WHO, 2014).  
 
Enligt Fossum (2017) innefattar bemötandet såväl hur ett samtal genomförs liksom respekt 
gentemot den enskilda individen, samt uppträdandet gentemot individen i form av tonfall och 
kroppsspråk (ibid). Bacchus et al. (2003) redogör för de våldsutsatta kvinnornas perspektiv, 
där de upplevt att sjukvårdspersonalens attityder har en stor inverkan gällande huruvida kvin-
norna väljer att öppna upp sig i vårdmötet (ibid.). Det har funnits en önskan hos kvinnorna att 
sjuksköterskorna ska väcka fråga om våld i nära relation (Mørk, Tanggaard Andersen & Ta-
ket, 2014). Detta har stundtals inte varit fallet varpå den våldsutsatta kvinnan menar att ett liv 
fritt från våld kunde varit möjligt om sjuksköterskan hade uppmuntrat detta samtal (ibid.). Er-
iksson (1994) menar att lidande uppstår till följd av otillräcklig vård och att ett bristande be-
mötande gentemot den våldsutsatta kvinnan utgör ett sjukdomslidande. Detta då kvinnan upp-
lever en känsla av skuld, skam eller förnedring i relation till sin situation, som resultat av 
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sjuksköterskor bemötande. Då ett bristande bemötande kan leda till utebliven vård, utsätts 
kvinnan likaså för ett onödigt vårdlidande (ibid.). Med anledning av detta är det av stor vikt 
att som sjuksköterska bekräfta patienten, då omvårdnadsansvaret inkluderar att lindra lidande 
samt främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

SLUTSATSER 
För att minska den börda och mentala påfrestning som sjuksköterskorna upplever i mötet med 
kvinnor som lever under våld i nära relation, bör stödinsatser på arbetsplatsen införas. Detta 
med anledning att sjuksköterskorna då får en möjlighet att bearbeta de individuella känslor 
som uppkommer. Då stödinsatser tillämpas, kan sjuksköterskor förses med verktyg för att un-
derlätta vårdmötet med kvinnorna och därmed bidra till ett förbättrat bemötande, som kan un-
derlätta upptäckandet av våldet. Mer utbildning behövs för att öka kunskapen om våld i nära 
relation, vilket stärker sjuksköterskan i sin yrkesroll samt ökar möjligheten till ett bättre tvär-
professionellt samarbete och bemötande av de våldsutsatta kvinnorna. Vidare bör strategier 
samt riktlinjer utformas på arbetsplatser för att underlätta att fråga om våld, samt för att bidra 
till kontinuitet i att lyfta frågan. Globalt sett bör ytterligare kampanjer och interventioner gäl-
lande våld mot kvinnor införas, för att bidra med kunskap om våldets påverkan samt gällande 
de folkhälsoproblem som våld i nära relation utgör. Interventioner bör likaså införas i ett för-
sök att utplåna den samhällsnormalitet som idag kretsar kring mäns våld mot kvinnor. Ur ett 
holistiskt perspektiv kan således en fortsatt strävan mot de globala målen upprätthållas, samt 
värnandet om mänskliga rättigheter. Sjuksköterskors erhållande av kunskap samt stöd kan så-
ledes bidra till minskad skam, skuld och lidandet hos den våldsutsatta kvinnan.   
 
Kliniska implikationer och förslag för fortsatt forskning 
Föreliggande studie kan användas för att få en inblick i sjuksköterskors upplevelser av att be-
möta våldsutsatta kvinnor i vården. Vidare kan studien användas som ett redskap för eventu-
ella förbättringsmöjligheter inom vården. Detta för att både underlätta och stärka sjuksköters-
kan i sin yrkesroll samt för att minska lidande och främja hälsa. Vidare forskning av både 
sjuksköterskans och den våldsutsatta kvinnans perspektiv av vårdmötet föreslås. Detta för att 
jämföra perspektiven mot varandra och därigenom upptäcka eventuella brister, samt kunna 
bidra med förbättringsmöjligheter.  
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ten.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer.   
Analys: Data ana-
lyserades genom 
Colaizzis kvalita-
tiva metod.  

-Varierad syn på yrkes-
rollen och vad som ingår 
i den.  
-Upplevda för och nack-
delar för screening av 
vård i nära relationer, 
samt emotionell påver-
kan i detta sammanhang.  
-Faktorer som hindrade 
dem från att ta upp frå-
gan om våldet.  
 

Hög 

Dawson et 
al. (2019)  
  
Australien  
 

The Emergency 
Departments 
Respons to 
Women Experi-
encing Intimate 
Partner Vio-
lence: Insights 
From Interviews 
With Clinicians 
in Australia  

Undersöka kun-
skap, åsikter och 
motivationer 
som formar be-
slut och utfö-
rande av team 
på akutvårdsav-
delningar i stor-
stadsområden   
som bemöter 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Design:  
Deskriptiv kvalita-
tiv design. 
Urval: 35 st hälso-
och sjukvårdsperso-
nal; sjuksköterskor, 
doktorer, socialar-
betare, på två uni-
versitetssjukhus 
Datainsamling:  
Semistrukturerade 
intervjuer, samt fo-
kusgrupps-diskuss-
ioner  
Analys: Intervju-
erna transkribera-
des.  
Data analyserades 
tematiskt. 

-Stöd och utbildning 
upplevdes underlätta för 
personalen att fråga om 
våld i nära relationer  
-De ville visa respekt 
gentemot kvinnan genom 
att ställa frågan på rätt 
sätt  
- Belyste vikten av ett 
gott samarbete 

Hög  

Häggblom 
& Möller 
(2006) 
  
Finland 
 

On a life saving 
mission: 
Nurses’ willing-
ness to encoun-
ter with intimate 
partner violence 

Undersöka sjuk-
sköterskors upp-
levelse av våld 
mot kvinnor, 
samt sjukskö-
terskans roll 
som vårdgivare 
för dessa kvin-
nor. 

Design: Kvalitativ 
studie  
Urval: 10 sjukskö-
terskor på hälso-or-
ganisationer i Fin-
land; akutvårdsav-
delningobstetrisk 
vård, psykiatrin. 
Grundutbildade och 
vidareutbildade 
Datainsamling:  
Kvalitativa inter-
vjuer 
Dataanalys:  
Grounded-theory  

-Emotionella upplevelser 
- Känsla av att vara oför-
beredd vs förberedd -
Vetskap om de uppgifter 
som ingår i professionen 
- Viktigt med känna stöd 
från arbets-platsen 

Hög 
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Goldblatt 
(2009)  
  
Israel 
 

Caring for 
abused women: 
impact on 
nurses’ profes-
sional and per-
sonal life expe-
riences 

Undersöka ef-
fekterna av att ta 
hand våldsut-
satta kvinnor, 
kopplat till sjuk-
sköterskans pro-
fessionella- och 
privata liv. 

Design:  
Fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Urval: 22 kvinnliga 
sjuksköterskor som 
arbetade på sjukhus 
och vårdcentraler.  
Datainsamling:  
Djupgående inter-
vjuer 
Dataanalys:  
(Transkriberades & 
kodades)  

-Bemötandet upplevdes 
utmanande på grund av 
känslor och attityder 
kring våld i nära relat-
ioner 
- De kände empati, fru-
stration och ilska  
-Försökte förhindra att 
bemötandet påverkade 
deras privatliv 

Hög 

 Inoue & 
Armitage 
(2014) 
  
Australien 
& Japan 
 

 Nurses’ under-
standing of do-
mestic violence 

Undersöka sjuk-
sköterskors för-
ståelse av frågor 
om våld i hem-
met.  
 

Design:  
Kvalitativ studie 
Urval: 41 akut-
vårds sjuksköters-
kor i Australien och 
Japan. 
Datainsamling:  
Ostrukturerade in-
tervjuer med öppna 
frågor 
Dataanalys:  
Grounded-theory 

-Blandade tankar om vad 
våld i nära relation var 
-Kultur och samhällssyn 
påverkade synen på och 
förståelsen för våldet  
-Tvärprofessionellt sam-
arbete upplevdes själv-
klart 
- Vissa undvek att ta upp 
frågan om våld helt  

Hög 

Robinson 
(2009) 
  
USA 
 

Myths and Ste-
reotypes: How 
Registered 
Nurses Screen 
for Intimate 
Partner Vio-
lence 

Identifiera hur 
sjuksköterskor 
på en akutvårds-
avdelning scree-
nar för våld i 
nära relationer, i 
relation till 
bland annat 
upplevda barriä-
rer och hur ef-
fektiv de upple-
ver screeningen  
 

Design:  
Fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Urval:  
13 st akut-sjukskö-
terskor och sjukskö-
terske-ansvariga på 
akutvårds-avdel-
ningar.  
Datainsamling: 
Strukturerade inter-
vjuer med öppna 
frågor.  
Dataanalys:  
Kodning och analy-
sering av materialet 
enligt Colaizzi’s 
analysmetod  
 

-Attityder och stereoty-
per gällande kvinnorna 
som utsätta för våld i 
nära relationer; Vissa ut-
vecklade en attityd där 
offret beskylldes för sin 
situation.  
- Frustration upplevdes 
p.g.a att kvinnan ibland 
gick tillbaka till relat-
ionen, samt att det inte 
fanns tid på akuten för att 
anmäla våldet  
- De upplevde fördelar 
med att screena och att 
det var viktigt att erbjuda 
kvinnorna information 
om hjälp som finns att få  
- På några av avdelning-
arna saknad kunskap om 
arbetsplatsen riktlinjer 
gällande våld  

Medel 
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BILAGA I:III Matris med förekomst av olika teman  
 

Författare till 
artikeln 

 

Upplevelse av 
att lyfta frå-
gan om våld 

 

Upplevelse av det 
tvärprofessionella 

samarbetet 

 

Upplevelse av 
okunskap samt 
bristande rikt-

linjer 

 

Känslomässig 
upplevelse i 
vårdmötet 

 

Mental påver-
kan av vård-

mötet 

Al et al. (2016) X  X X  

Dawson et al. 
(2019) 

X X X X  

Goldblatt 
(2009) 

X X  X X 

Häggblom & 
Möller (2006) 

X X X X X 

Inoue & Armi-
tage (2014)  

X X X X X 

Robinson 
(2009) 

X   X  

Sundborg et al. 
(2017) 

X X X X X 

Tower et al. 
(2014)  

X  X X  

Visentin et al. 
(2015)  

X X X   

Van der Wath 
et al. (2013) 

   X X 

Williams et al. 
(2016) 

X X X   

Williston & 
Lafreniere 
(2013) 

X   X X 

 


