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Förord  

Innan påbörjat examinationsarbete fanns tankar om sjuksköterskor vågar fråga om 

våld, och om det finns bättre eller sämre strategier för att bemöta den våldsutsatta 

kvinnan när hon kommer som patient och ska berätta om något så traumatiskt och 

privat. Har det funnits tillfällen då sjuksköterskor undvikit att fråga trots misstanke? 

Om sjuksköterskor inte vågar fråga, vad beror det på; att de inte vet hur man frågar, 

eller känner de att de själva mår dåligt av svaren?  

En annan tanke var om sjuksköterskorna känner sig väldigt utlämnade i situationen, 

där de måste hantera svar om våld. Vidare fanns funderingar om sjuksköterskornas 

upplevelser kring support från arbetsplatsen/ledningen. Vet sjuksköterskorna vilka 

myndigheter de kan vända sig, och känner de sig trygga i att vända sig till dessa, för 

att på bästa sätt hjälpa kvinnan vidare? 

 

Insatser i examensarbetet 

Detta examensarbete genomfördes initialt av två studenter, men där den ena 

studenten valde att inte fullfölja arbetet. Detta förklarar varför det under metod- och 

diskussionsavsnitten ibland förekommer uttryck såsom vi/oss, den andre studenten 

osv. Den andre studenten har gett sin tillåtelse till att examensarbetet i sin slutgiltiga 

form presenteras med enbart en författare.  

 

Tack 

Jag vill tacka Carina Hjelm som är en mycket driven och engagerad handledare.  

Tack till Motala Kvinnojour. 

Tack till bibliotekarierna på Mjölby bibliotek och Medicinska Fakultetens bibliotek. 

Tack till samtliga deltagare som ställt upp på intervjuerna.  

Tack till Yngve Torberntsson.  

Till min son och min hund, mina trogna följeslagare. 

… och till dig kvinna som är eller har varit i en misshandlande relation, du är inte 

bortglömd! 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vissa människor har det således så illa ställt i sitt inre, att de 

saknar kapacitet att härbärgera sina egna psykiska svårigheter… 

[de] använder [därför] en annan människa som en scen att 

gestalta sitt eget lidande på” 

(Kwarnmark & Tidefors Andersson 1999, s.14). 

  



 

 

 

Sammanfattning  

Bakgrund: En av tre kvinnor i Europeiska Unionen (EU) har upplevt psykisk 

misshandel av en partner. Sjuksköterskan kan ställas inför flera olika etiska 

dilemman om våld-i-nära-relations-problematik kommer fram i mötet med en 

misshandlad patient.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors strategier och handlingsberedskap i mötet med 

den misshandlade kvinnan i den psykiatriska vården. 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats. 

Resultat: Åtta sjuksköterskor inom psykiatrin mellan 26-67 år deltog i studien. 

Självutveckling, tillit, och debriefing var viktiga strategier i mötet med den våld-i-

nära-relationsutsatta kvinnan. Självutveckling handlade om behovet av temadagar 

och vikten av självinsikt. Tillit handlade om att vara närvarande, miljöns och 

timingen betydelse, samt att våga fråga om våld-i-nära-relation. Debriefing handlade 

om hur sjuksköterskan hanterade och gick vidare med svaren, och om betydelsen av 

kollegialt samarbete och egenterapi. 

Konklusion: Sjuksköterskor använder sig av flera strategier i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan inom psykiatrin, men uttrycker ett behov av vidareutbildning, 

alltifrån temadagar till längre utbildningar.  
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1 Inledning  

Definitionen av våld-i-nära-relation är enligt FN, ”Våld mot kvinnor är varje 

våldshandling som riktar sig mot kvinnor som sådan och som resulterar i, eller som 

sannolikt resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor 

inklusive hot om sådana behandlingar, tvång, eller godtyckliga frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller det privata livet” (FN, 1993). Enligt Isdal, kan 

våldet delas upp i fem undergrupper; fysiskt, sexuellt, psykiskt, materiellt, och latent 

våld. Våld angränsar och kan vara delvis överlappande med ilska, aggression, makt, 

och misshandel. Ilska relaterar till en känsla. Våld och aggression relaterar till 

handlingar. Makt relaterar till antingen handlingar, känslor eller positioner (Isdal, 

2001). Enligt Brottsbalken (1962:700, 3 kap. 5-6§) är misshandel något den som 

orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt gjort sig skyldig 

till. (Sveriges Rikes Lag, 2005). Det bejakas också att våld mot kvinnor utgör ett 

brott av rättigheter och fundamentala friheter av kvinnor och försämrar eller 

nollställer deras glädje av dessa rättigheter och friheter (FN, 1993). I samma stund 

som misshandlarens hot får kvinnan att känna rädsla för sin egen eller sina barns 

skull har denne begått ett brott. Misshandeln begås av en man som har valt att göra 

så. Mannen anser att det är legitimt att använda våld, att våld är nödvändigt och 

tillåtet (Widding Hedin, 1997).  

 

1.1 Förekomst av våld-i-nära-relation 

I en global studie med gifta kvinnor i åldern 15-49 år, med 30 stycken medverkande 

länder, med data mellan åren 2005-2014, visade det sig att; 29 % rapporterade fysiskt 

eller sexuellt våld. 38,5% av de som blev misshandlade upplevde det 1-3 år efter 

giftermålet. Medelåldern på kvinnorna vid första giftermålet var 22,1år (Peterman, 

Bleck et al, 2015). Dessa siffor överensstämmer med en annan, några år äldre global 

studie. Där visade sig att 10-50 % av kvinnorna som någon gång haft en partner hade 

blivit slagen eller på annat sätt blivit fysiskt attackerad av en intim partner någon 

gång under sitt liv (Watts & Zimmerman, 2002). Våld i USA mot kvinnor är främst 

partner våld. Av kvinnor, 18 år och äldre, som blir förföljda, så är 60 % offer för 

nuvarande eller f.d. man, sambo, pojkvän, eller tillfällig kontakt (Tjaden & Thoennes 

2000). Sjuttiosex procent av kvinnorna, 18 år och äldre, som rapporterat att de blivit 
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våldtagna eller fysiskt överfallna, har blivit det av en nuvarande eller f.d. man, 

sambo, pojkvän, eller tillfällig kontakt. Dessa kvinnor har också större chans att bli 

skadade när de blir överfallna. Risken för skada ökar bland kvinnliga våldtäkts-och 

överfalls offer när förövaren är en nuvarande eller f.d. partner (Tjaden & Thoennes, 

2000). Av våldtäkts- och överfallsoffrena är 33 % i behov av någon typ av vård 

efteråt. Många offer behöver flera vårdtillfällen för ett och samma övergrepp (Tjaden 

& Thoennes, 2000). Chansen att en sjuksköterska möter ett av dessa offer vid något 

av dessa vårdtillfällen blir då väldigt stor. 

En av tre kvinnor i Europeiska Unionen (EU) har enligt en studie av EU Agency for 

Fundamental Rights (FRA) upplevt fysiskt och/eller sexuellt våld efter 15 års ålder. 

Rapporten visar också att en av tre kvinnor upplevt psykisk misshandel av en partner 

(FRA, 2014). I Brås (Brottsförebyggande rådets) nationella kartläggning av brott i 

nära relation i Sverige under år 2012, hade 7 % av kvinnor det året upplevt våld i 

nära relation. Totalt 25 % av kvinnorna hade någon gång under sin livstid upplevt 

våld i nära relation. Av de kvinnor som blivit utsatta för grov misshandel hade 29 % 

behövt uppsöka vård (Brå, 2014). I en några år äldre, svensk enkätundersökning med 

10,000 tillfrågade kvinnor - och som besvarades av 7,000 - visade det sig att 25 % av 

kvinnorna hade upplevt fysiskt våld av män, 34 % sexuellt våld, och 18 % hade blivit 

hotade efter sin 15-årsdag (Lundgren & Heimer et al., 2001). 

Kvinnor med psykisk ohälsa tillhör en särskild riskgrupp för att utsättas för våld. De 

lever ofta mer isolerat än andra kvinnor, har generellt en sämre ekonomi, och är 

ibland redan beroende av andra människor att klara sin vardag. Våld och övergrepp 

kan förvärra en redan utsatt situation. Samtidigt är det viktigt att se att psykisk ohälsa 

kan vara konsekvenser av våld och övergrepp och att kvinnor kan behöva stöd att 

komma ur våldsamma relationer eller att bearbeta våld och trauma för att deras hälsa 

ska förbättras (Grände & Lundberg et al., 2014). Riksförbundet Social och Mental 

Hälsa (RSMH), genomförde 2004 en studie där 1382 kvinnor med psykisk ohälsa 

och/eller funktionshinder tillfrågades anonymt. Medelåldern för kvinnorna var 39 år, 

50 % hade haft kontakt med psykiatrin längre än 3 år, 70 % av dessa kvinnor uppgav 

att de någon gång under sitt liv varit utsatta för fysiska, sexuella och psykiska 

övergrepp och/eller ekonomiskt utnyttjande. Ungefär hälften av dessa kvinnor hade 

blivit utsatta i barndomen (upp till 16 års ålder), 63 % hade utsatts efter 16 års ålder, 

där av en tredjedel under det senaste året (Bengtsson-Tops, 2004).   
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1.2 Att vara i en våld-i-nära-relation 

Symtom hos en kvinna som patient som är eller har varit i en våld-i-nära-relation kan 

inkludera den akuta krisreaktionen som består av 4 faser; chock, reaktion, 

bearbetning, och nyorienteringsfas (Cullberg, 2006). Under chockfasen kan patienten 

ofta ha svårt att minnas vad som sagts eller skett, vilket är viktigt för sjuksköterskan 

att ha i åtanke om medicinsk information ges. Under reaktionsfasen har kvinnorna 

ofta orealistiska skuldkänslor. Här är också möjligheten att kvinnan omedvetet 

förnekar verkligheten speciellt som realisationsprövning är nedsatt under denna 

psykiska regression. Upplevelser och symptom under chock- och reaktionsfasen kan 

vara sorg, övergivenhet, självförkastelse, missbruk, och/eller upplevelser av kaos, 

och meningslöshet, och aggression. Psykosomatiska stressymtom av att kroppen 

hållits i alarmberedskap allt för länge får som följd att hormoner som noradrenalin, 

och binjurebarkhormon avsöndras i rikligare mängd. Detta kan leda till symptom 

som svaghet, trötthet, irritation och depression. I bearbetningsfasen minskar 

förnekelsen och skulden och gamla aktiviteter återupptas och nya erfarenheter börjar 

tas emot. I nyorienteringsfasen lever kvinnan med händelsen som ett ärr, men som 

inte behöver hindra livskontakten (Cullberg, 2006). 

Våldets långvariga negativa effekter inkluderar både fysiska och psykiska effekter. 

Fysiska negativa effekter kan vara; huvudvärk, magbesvär, yrsel, högt blodtryck, 

domningar, artrit, hjärtproblematik, svettningar, illamående, darrningar och diabetes. 

Psykiska negativa effekter kan vara; kraftlöshet, irritation, nervositet, sömnproblem, 

överansträngning, nedstämdhet, dåligt minne, ångest, depression, sömnsvårigheter, 

försämrad livssituation, akut stressreaktion, posttraumatiskt stressyndrom, komplext 

posttraumatiskt stressyndrom, misshandlade kvinnors syndrom, somatisering, och 

suicidrisk (Walker, 2014; Berglund & Witkowski, 2014; Lundgren & Heimer et al. 

2001; Cullberg 2006). Akut stressreaktion och posttraumatiskt stressyndrom innebär 

symtom såsom, påträngande minnen av traumatiska händelser, hyperaktivitet och 

hög nivå av ångest, undvikande uppförande och bedövade känslor vanligen i uttryck 

av depression, dissociation, minimering, bortträngning och förnekande (Walker & 

Duros et al., 2014). Akut stressreaktion avtar senast 4 veckor efter händelsen medan 

diagnosen posttraumatiskt stressyndrom ges om symtomen varar längre än 4 veckor 

(Townsend, 2001). Komplext posttraumatiskt stressyndrom beror på långvariga 

upprepade trauman och innebär förutom de klassiska posttraumatiskt stressyndrom 
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symtomen, också kroppsliga symptom, känslomässiga reaktioner, identitets-

störningar, svårigheter att reglera sina känslouttryck, ständigt etablerande av dåligt 

fungerande relationer och självdestruktivt beteende (Cullberg, 2006). Misshandlade 

kvinnors syndrom innebär samma symtom som ovan nämnda för akut stressreaktion 

och posttraumatiskt stressyndrom, avbrutna interpersonliga relationer från 

våldsutförarens makt och kontroll, och/eller förvriden kroppsuppfattning och/eller 

somatisk eller fysisk påverkan och även ofta sexuellt intim problematik (Walker, 

2014).   

På 1980-talet var det fastställt att många slagna kvinnor kunde läka och gå vidare 

med livet. Det ansågs vara tillräckligt för kvinnan att få stöd av kvinnojourer som 

behandling, för att få tillbaka det sociala nätverk som hon kanske tappat under åren 

som misshandlad. Kvinnor som dock redan innan misshandeln har blivit 

diagnostiserade med psykisk ohälsa, och som sedan förvärrats av våldet, eller de som 

utvecklat misshandlade kvinnors syndrom eller posttraumatiskt stressyndrom från 

själva våldet, kan vara i behov av psykoterapi för att hjälpa dem läka och gå vidare. 

Det finns olika modeller; allt från att stärka kvinnors självbestämmanderätt, 

jämställdhet mellan kvinna och man, familjen i centrum där bibehållen kärnfamilj är 

det viktigaste, till icke-feministisk modell där fokus läggs så mycket på kvinnans 

eventuella mentala ohälsa att hon tyvärr kan ses som en del i misshandelns problem. 

Vidare finns det även en ekologisk modell, vilken poängterar samhällets ansvar av 

intimt partner våld, ytterligare en modell är överlevnads terapi, som enskild terapi 

och i grupp (Walker, 2014).  

1.3 Vårdrelationen 

Sjuksköterskans vårdande av patient handlar om medmänsklighet. Utmaningen för 

sjuksköterskan blir att hålla detta perspektiv levande. Först när sjuksköterskan lyckas 

förena kunskap och medmänsklighet, finns en möjlighet för både patient och 

sjuksköterska att växa och utvecklas (Watson, 2003). Vårdandet består av det 

naturliga vårdandet, och det professionella vårdandet. Det naturliga syftar på den 

inneboende viljan att vårda relationer, ett mänskligt beteende. Det professionella 

syftar på grundvård och specialvård. Grundvård är den traditionella omvårdnaden 

som utgår från patientens grundläggande behov. Här är fokus grundläggande 

allmänmänskliga behov. Specialvård är ett komplement till grundvård, när denna inte 
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räcker till för att återställa hälsa. Här är fokus på kontextspecifik och specifika 

hälsohinder och patientens behov (Eriksson, 1995). 

Våldsutsatta kvinnor rapporterar ibland om avsaknad av denna handlingsberedskap/ 

handling; att de faktiskt känner att sjukvårdspersonal inte bryr sig. Enligt Örmon 

(2014) är det ofta relaterat till att sjukvårdspersonalen fokuserar så mycket på 

diagnos och behandling att upplevelserna av våld inte uppmärksammas alls. 

Alternativt så ses inte våldet som relevant eller viktigt för kvinnans behandling eller 

välmående (Torstensson-Levander et al., 2014). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, 2§ och 2a§), så är det dock viktigt att identifiera orsaken till symtomen, 

för att överhuvudtaget kunna erbjuda ”god vård” (Sveriges Rikes Lag, 2005). Att 

behandla för exempelvis depression, smärta eller missbruk utan att uppmärksamma 

våldsutsatthet som en möjlig bidragande faktor är inte god vård. Ansvaret att ta reda 

på varför en patient har dessa symtom, ligger på sjukvårdspersonalen. En 

sjuksköterska visar kompetens genom att ställa rutinfrågor om våld (Berglund & 

Witkowski 2014). 

Sjuksköterskor anser att frågan om våld är väldigt privat, men vanligtvis tar inte den 

misshandlade kvinnan illa upp om hon blir tillfrågad. Om personalen istället vågar ta 

upp frågor om våld med kvinnan, bekräftar de att det förekommer och att det inte är 

accepterat (Socialstyrelsen, 2002). De flesta misshandlade kvinnor känner skam och 

skuldbelägger sig själva, därför tvekar de ofta att ta upp problemet själva (Jones & 

Horan, 1997). Många patienter känner dock att de kan lita på hälso- och 

sjukvårdspersonal. Att få frågan som patient skapar möjlighet till dialog, vilket kan 

leda till ökad livskvalité (Wendt & Westerståhl et al., 2011).  

Det allra mesta av våldet fångas inte upp, p.g.a. att det är väldigt subtilt och sker i det 

dolda. Det gäller därför för sjuksköterskor att ha på sig ”glasögon”, och att våga vara 

i tanken om konsekvensen av våld, våga vara där en stund, dels för att det blir väldigt 

olika signaler på våld, och att dessa signaler inte alltid är de vi tror och tänker innan 

mötet med den våldsutsatta kvinnan. Problemet är också att många misshandlade 

kvinnor inte ser sig själva som misshandlade, så de kan inte relatera till detta själva. 

Det kan också vara att de lever i ”en bubbla”. Som sjuksköterska gäller det därför att 

utforska, informera, och motivera till dess att den våldsutsatta kvinnan orkar ta emot 

hjälp (Grände, 2015). Den våldsutsatta kvinnan behöver få sätta ord på våldet och få 

hjälp att förstå sina känslor, reaktioner och de strategier som hon hade för att hantera 

våldet och relationen hon lever/levde i. Hon behöver få införliva det hon utsatts för i 
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sin historia, och hon behöver få återta kontroll och självbestämmande över sitt eget 

liv (Grände & Lundberg et al., 2014). Region Östergötland har insett behovet av 

förbättringsarbete för våld-i-nära-relations patienter och gav nyligen ut nya riktlinjer 

för att förbättra omhändertagandet av kvinnor och män över 18 år, samt barn som 

upplever/upplevt våld i nära relation (Region Östergötland, 2014). 

1.4 Sjuksköterskans etiska förhållningssätt till våld-i-nära-relation 

Sjuksköterskan ställs inför flera olika etiska dilemman om våld-i-nära-relations-

problematik kommer upp till ytan i mötet med en patient. Sjuksköterskan kan komma 

att spela en mycket viktig roll när det gäller att identifiera våldet, då sjukvården kan 

vara ett av de få ställen kvinnan själv känner hon kan vända sig till (Widding Hedin, 

1997). Sjuksköterskan kanske möter en kvinna som själv inte vill gå vidare legalt. 

Studier påvisar även att när en kvinna rapporterar till polis om våld-i-nära-relation, så 

tvekar polisen att arrestera förövaren. Detta leder då till att det skyddar integriteten 

och autonomin av förövaren, och inte kvinnan (Kjervik, 1990). Sjuksköterskan ställs 

inför ytterligare dilemman om hen möter en kvinna som har barn. Kvinnan kanske 

känner att hon kan skydda barnen mer om hon stannar kvar i förhållandet, men barn 

blir mer skadade av att leva med en far som misshandlar än att leva utan honom 

(Widding Hedin, 1997). Sjuksköterskan ställs även inför ett dilemma om hen väljer 

att forska om våld-i-nära relationsproblematik. Forskaren måste då vara ytterst 

försiktig med autonomi, säkerhet, och konfidentialitet vad gäller personlig 

information. Omvårdnadsforskning inom detta område påvisar dock, att det lett till 

signifikant förändring i praktiken och har potential att utveckla framtida evidens-

baserad praktisk handledning. Detta leder då till ökad hälsa och livskvalité för den 

våldsutsatta kvinnan (Btoush & Campbell, 2009). 

 

1.5 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors strategier och handlingsberedskap i mötet med den 

misshandlade kvinnan i den psykiatriska vården. 
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2 Metod  

2.1 Design  

Studien genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys, en beskrivande 

intervjustudie, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Denna 

metod ansågs av författaren mest passande då syftet med studien var att få fram 

sjuksköterskors personliga erfarenheter. För att studera personliga erfarenheter kan 

intervju vara en lämplig metod (Danielsson, 2012).  

2.2 Urval 

Urval till intervjuerna kan göras efter lämplighet (Danielsson, 2012). Åtta intervjuer 

genomfördes av kliniskt verksamma sjuksköterskor på utvalda avdelningar inom 

psykiatrin på två sjukhus i Mellansverige. Sjuksköterskorna som utvaldes till denna 

intervjustudie hade alla erfarenhet ifrån psykiatrin. Urval skedde i samråd med 

enhetscheferna och med de sjuksköterskor som återkopplade att de ville vara med 

frivilligt. Sjuksköterskorna delgavs skriftlig information om studien. 

Bekvämlighetsurval tillämpades då alla sjuksköterskorna som tillfrågades att vara 

med deltog, och alla var anställda på lämplig avdelning inom psykiatrin. 

2.3 Datainsamling  

I stadiet då intervjuer påbörjades samarbetade författaren med en annan student och 

båda kontaktade verksamhetscheferna. Två av tre kontaktade verksamhetschefer var 

positiva att delta i studien. Därefter togs muntlig och skriftlig kontakt med 

avdelningarnas enhetschefer. Information gavs även till avdelningarnas fackliga 

representanter och sjuksköterskor. Informanterna informerades att studien var 

frivillig, samt att det var möjligt att avbryta deltagande när som så önskades.  

En halvstrukturerad intervjuguide konstruerades med studiens syfte som 

utgångspunkt (Bilaga 1). För att kvalitetssäkra guiden genomfördes en pilotintervju 

vilket ledde till mindre justeringar av frågor och formuleringar. Därefter bestämdes 

en tid för intervjuerna. Informanterna fick stor valmöjlighet i att själv välja datum, 

tid, och plats för intervjun. 
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2.4 Tillvägagångssätt 

Intervjuguide och bandspelare användes. Åtta individuella intervjuer utfördes totalt, 

inklusive pilotstudien, som även den inkluderades i studien: sju informanter 

intervjuades på den informantens arbetsplats och en i den intervjuades hem per 

dennes val. Författaren var med på de inkluderade åtta intervjuerna och den andra 

studenten var med på fyra av de åtta intervjuerna. Vid tillfällen då två personer 

agerade, var den ena intervjuare och den andra kontrollerade tekniken samt försökte 

kontrollera att alla frågor och relevanta följdfrågor blev ställda. Författaren 

transkriberade fyra intervjuer och hjälpte till att transkribera delar av två intervjuer. 

Den andra studenten hjälpte till att transkribera två intervjuer och ytterligare delar av 

två intervjuer. Varje intervju tog ca 30 minuter. Ljudmaterialet transkriberades 

ordagrant. Tyngdvikten lades på vad som sades, och inte hur det framlades. Det 

transkriberade materialet kodades med en bokstav istället för namn för att 

informanterna skulle förbli anonyma. 

2.5 Analys  

Det finns tre olika tillvägagångssätt av innehållsanalys; konventionell, riktad, och 

summativ. I den aktuella studien valdes den konventionella innehållsanalysen. Detta 

innebär att subkategorier definieras under dataanalysens gång. Källan för 

subkategorierna härstammar således från insamlad data. Författaren berikar 

därigenom ofta sin förståelse av ett fenomen med detta tillvägagångssätt (Hsieh & 

Shannon, 2005). För en mindre datamängd är det lämpligt att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. I detta fall bestod datamängden av totalt åtta intervjuer, varav en var 

pilotstudien. Dessa åtta intervjuer bestod av 188 minuter bandat material. Det 

bandade materialet lyssnades igenom och transkribering av intervjuerna skedde 

skriftligen in i Word dokument på dator. Det bandade materialet transkriberades i sin 

helhet med hur ord uttalades och även skratt och pauser etc. togs med (Henricsson & 

Billhult, 2012). I slutänden lades större vikt på vad som sades och inte hur det sades. 

Efter transkribering på dator skrevs materialet ut och lästes igenom flera gånger. 

Därefter markerades meningar som svarade mot syftet. Dessa meningar jämfördes 

och de som verkade passa ihop ströks under med samma färg. De i samma färg som 

fortfarande kändes viktiga delades in i meningsbärande enheter. Kvalitativ 

innehållsanalys kan göras med mall. Mallen går att bygga upp med meningsbärande 
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enheter, subkategorier, kategorier och teman (Danielsson, 2012). Efter att 

meningsbärande enheter/citat hade plockats fram, så delades de in subkategorier och 

sedan kategorier och slutligen teman. Totalt resulterade analysen i tre teman; 

Självutveckling, Tillit, och Debriefing. Tabell 1 exemplifierar analysprocessen. 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen  

Meningsbärande enhet Kod Subkategori Kategori Tema 

A:”…att få gå på en 

föreläsning, där det var 

det en kvinna som 

berättade, vad hon har 

upplevt, som själv har 

blivit misshandlad, det 

tror jag skulle vara 

jättebra och lärorikt…” 

Gå på 

föreläsning 

hade varit 

lärorikt 

Temadagar Utbildning Självutveckling 

H: ”… man ska ha egen 

terapi, därför att man 

kan inte möta andra 

människor, om du inte 

har landat i var du själv 

står som människa, vad 

du själv har varit med 

om, vad du själv har 

bearbetat” 

Egen terapi 

är viktig för 

förståelsen 

Självinsikt Utbildning Självutveckling 

 

2.6 Trovärdighet/ Förförståelse 

För att inge trovärdighet och kvalitet har författaren noggrant beskrivit hur urval, 

datainsamling, och analys har genomförts. För trovärdighet och kvalitet är det även 

viktigt att meningsenheterna i analysprocessen inte blir för korta, viktiga innebörder 

kan då gå förlorade. Forskaren ska vara kritisk mot sig själv och tänka igenom egen 

utbildning och erfarenhet och även kunskaper om kvalitativa metoder (Danielsson 

2012). En medvetenhet om förförståelsen har funnits vid studiens gång, 

datainsamling och under analysprocessen. 
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2.7 Etiska ställningstaganden 

Det finns en etisk plattform med fyra olika principer; autonomi principen, göra gott 

principen, icke skada principen samt rättviseprincipen. De etiska principerna kan 

ibland överlappa varandra, och ibland behövs flera olika principer för att motivera ett 

val. Därför måste forskaren vara uppmärksam och reflektera över den sociala 

verkligheten då den är föränderlig, och ibland kan komma i konflikt med 

standardiserade riktlinjer och regleringar av forskningsetik (Beaucamp & Childess, 

2009). Enligt autonomiprincipen, fick informanterna själva bestämma om de ville bli 

intervjuade, de medverkade frivilligt, de fick förhoppningsvis tillräckligt med 

information, och de blev också informerade att de närsomhelst kunde bryta 

medverkan utan anledning. De fick skriftlig information och betänketid. Att göra gott 

principen innebär att minimera skada och maximera nytta; således kommer 

förhoppningsvis sjuksköterskorna som läser detta resultat att kunna dra nytta av de 

intervjuade sjuksköterskornas erfarenheter och applicera detta i sin egen yrkesroll 

och på sin egna arbetsplats. För att undvika möjlighet av igenkännande av vilken 

sjuksköterska som intervjuades, så utfördes intervjuerna på flera orter på flera olika 

sjukhus. Enligt icke skada principen, så var tanken att om något under intervjuns 

gång kom upp som den intervjuade sjuksköterskan verkade må dåligt av så skulle 

enhetschefen kontaktas och eventuellt även företagshälsovården. Författaren var 

beredd på att temat misshandlade kvinnor kunde väcka mycket känslor och tankar 

hos de sjuksköterskor som blev intervjuade. Generellt sett är studentarbeten på 

grundnivå inte forskning, vilket innebar att detta arbete inte behövde granskas av en 

regional nämnd (Kjellström, 2012). Författaren ville även prioritera 

sjuksköterskornas integritet före datainsamlingen. Ytterligare faktorer som beaktades 

var att intervjuerna utfördes på den intervjuades arbetstid, så att de inte behövde sätta 

av privat tid eller pengar, om önskan inte var annorlunda från intervju objektet. Etisk 

motivering innebar att frågorna var tvungna att vara väsentliga, ha god vetenskaplig 

kvalité, och att de genomfördes på ett etiskt sätt. Rättviseprincipen, innebar att 

informanter utan stor sårbarhet valdes (Kjellström, 2012). 

2.8 Samhälleliga ställningstaganden  

Åtgärder för maktstrukturer, som gör det möjligt för män att bruka våld mot kvinnor, 

har hamnat i skymundan, både i samhället i stort och i vården (Johnsson-Latham, 
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2014). Män i många delar av världen, men tyvärr även ibland i Sverige, är formade 

av samhället genom lagar, religion, artister, pjäser, filmer, inlärda gender roller och 

pornografi att tro att det är ok att misshandla kvinnor. Pojkar blir bland inlärda att de 

inte är ansvariga för deras egna handlingar (Bancroft, 2002). Extrema former av våld 

mot kvinnor; såsom sjuksköterskan som måste omhänderta fysiskt sönderslagen 

kvinna på akuten, handel med kvinnor, kvinnors sexuella rättigheter, och frågan om 

abort hamnar istället oftast i fokus, och psykisk ohälsa relaterat till våld-i-nära-

relation glöms bort (Regeringskansliet, 2003). 

3 Resultat  

Åtta informanter inkluderades i studien, i en ålder av 26-67 år. Medelåldern för 

informanterna var 45 år. Informanterna hade olika nivå av utbildningsgrad; grund-, 

specialist- eller annan utbildning. Annan utbildning innebar kurser/utbildning som 

inte bedrivits på högskolenivå, eller som inte omfattade omvårdnad. Informanterna 

hade arbetat som sjuksköterskor på psykiatrisk avdelning olika länge. Deras 

erfarenheter varierade i hur ofta de själva upplevt att de mött misshandlade kvinnor i 

sin yrkesfunktion och om de aktivt frågat om våld-i-nära-relation (Tabell 2).  

Tabell 2. Demografisk data på informanterna 

 

¥ 
Självuppskattade antal möten med misshandlade kvinnor per år 

ǂ
 Självrapporterande data om respondenten vid möte med en misshandlad kvinna lyft frågan om 

misstänkt våld-i-nära-relation (ej fått frågan innebär att frågan ej ställdes i samband med intervjun) 

Informant  Utbildning        Antal år som 

sjuksköterska 

Antal 

möten/år 
¥
 

Aktivt frågat om 

misshandel 
ǂ
  

A Grund                                     10 4 ej fått frågan 

B Grund                                     0,5 10 nej 

C Grund                                     20 4 nej 

D Grund + annan     1 0 ej aktuellt 

E Grund                                     10,5 0.5 nej 

F Grund + specialist                 44 8-10 ja 

G Grund + annan      18 24 ja 

H Grund                                     21 24 ja 
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Sjuksköterskors strategier och handlingsberedskap i mötet med den misshandlade 

kvinnan i den psykiatriska vården resulterade i tre teman; Självutveckling, Tillit och 

Debriefing, innehållande 5 kategorier och 10 subkategorier, beskrivna i Tabell 3.  

 

Tabell 3. Teman, kategorier och subkategorier 

Teman  Kategorier  Subkategorier 

Självutveckling Utbildning Temadagar 

Självinsikt 

Tillit Bemötande 

 

 

 

Frågor  

Vara närvarande 

Miljö 

Timing 

 

Våga fråga 

Debriefing  Svaren  

 

 

Reflektion 

Hantering av svaren 

Gå vidare med svaren 

 

Kollegialt samarbete 

Egenterapi 

 

3.1 Självutveckling 

3.1.1 Utbildning 

Under intervjuns gång framkom en önskan om utbildningstillfällen i olika former 

inom våld-i-nära-relation p.g.a. den upplevda bristfälliga informationen under 

grundutbildningen. Det framkom även reflektioner om självinsikt och att detta gick 

att uppnå genom egen utveckling/utbildning. 

3.1.1.1 Temadagar 

Alla sjuksköterskor nämnde att det varit dåligt med information på både 

grundutbildningen och arbetsplatsen vad gäller våld-i-nära relation. De beskrev att de 

aldrig delgivits ordentlig information i ämnet våld-i-nära-relation. Våld-i-nära-

relation verkade vara ett glömt tema, att om det någon gång var en föreläsning, så var 

det aldrig om våld. De skulle vara tacksamma för utbildningar och uppdateringar 

som var dag-eller timslånga. Det behövde inte vara årslånga utbildningar med 
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högskolepoäng. Bemötande och strategier nämndes som teman som skulle vara bra 

att ta upp. Det uttrycktes på olika sätt att behovet om kunskap kring misshandlad 

kvinna fanns, under intervjuns gång insågs behovet, önskan fanns att de skulle bli 

erbjuda utbildning via arbetsplatsen, tankar fanns att själva titta efter utbud av kurser 

på temat; diagnoser, bemötande, och förhållningssätt till den misshandlade kvinnan. 

Även de vidareutbildad såg kunskapsbehovet. ”… Vi har pratat ganska mycket kring 

barn, alltså barn som far illa, på samma sätt kan ju kvinnor fara illa också, men, 

[det] kan ha nämnts någon gång på någon föreläsning, absolut, men inte mer än 

så…” (D). 

3.1.1.2 Självinsikt 

Sjuksköterskorna beskrev hur viktigt det var att känna sig själv innan man försökte 

förstå och hjälpa en annan människa i sitt psykiska mående. ”Därför att det är först 

då man kan ställa sig, ja rent, ja det är först då du kan få nåt metaperspektiv på 

saker och ting, annars står du ju i det och harvar…” (H). Det var viktigt att gå 

utbildningar som gav självinsikt/ utveckla sig själv genom självinsikt; att reflektera 

över hur man bemötte den misshandlade kvinnan och förstå hur själva bemötandet 

fungerade. ”… Så det tycker jag hela psykiatrin borde satsa på. Det är ett fel, man 

tänker ibland, att det handlar om att hitta rätt människor pratar man så mycket om… 

och det är klart… man behöver va en viss sorts människa, för och kunna möta andra 

människor…[men] du måste [också] ha bearbetat dig själv för att [kunna] bemöta” 

(H). Vidare var det viktigt att försöka se kvinnans situation ur ett helhetsperspektiv 

och bakomliggande faktorer som gjorde att hon hamnat där hon hamnat, och att 

undvika medvetet och omedvetet att relatera till oss själva och våra egna liv när 

kvinnan berättar det hon gör. 
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3.2 Tillit  

3.2.1 Bemötande 

Under intervjuernas gång kom det fram att hur, var och när sjuksköterskan bemötte 

och tog upp frågor om våld-i-nära-relation var väldigt viktig. 

 

3.2.1.1 Vara närvarande 

Informanterna kom in på hur viktig den interpersonella kemin var; att det var viktigt 

att inge och installera ett lugn och trygghet. ”Även om man inte kan förstå helt och 

hållet, men, att dom ändå kan, att dom ändå känner en viss, eh, att man förstår 

händelsen” (A). Den utsatta kvinnan kunde man göra lugn genom saklig 

kommunikation, presentera sig ordentligt, och att lyssna och vara närvarande i 

kommunikationen. Även om man inte förstod helt och hållet kunde man förstå 

händelsen. ”Alltså, dels är det ju, vad ska jag säga, att validera… den här omöjliga 

situationen, som dom befann sig i…[och] att inte döma” (G). Även tänka på vilka 

anställda som var med i rummet, att vissa kvinnor inte kände sig trygga att öppna 

upp sig för andra män, var viktigt.  

 

3.2.1.2 Miljö 

Sjuksköterskorna beskrev sina tankar om själva miljön, att det var väldigt viktigt att 

om kvinnan faktiskt hade förövaren själv med sig, eller även andra anhöriga som inte 

gjort henne illa, så kunde hon ändå känna sig tryggare om de inte var med under 

samtalet; att sjuksköterskan tog undan kvinnan till ett lugn/privat samtalsrum. 

”…Man tog ju med henne in i ett rum och sen pratade man” (C).  

 

3.2.1.3 Timing 

Vid en eventuell akut situation, och sjuksköterska från psykiatrin blev inkopplad, 

kanske det faktiskt inte var den bästa tiden att ta upp våld-i-nära relations-

problematiken just då. ”… Har dom precis kommit in, så försöker man sig ju inte att 

tvinga på dem, å säga nåt dom inte vill[knarrande röst]… då kan dom va på 

avdelningen, åh, äh få tid å återhämta sig” (B). Istället valde sjuksköterskorna att 

avvakta tills patienten stabiliserat sitt eget mående, med undantag om de tog upp det 

själva. ”… Man vill, absolut, man vill helst att dom ska säga det i sådana fall 

själva…[jag] vill inte jag att dom ska bli påminda om det igen liksom. Det kan bli en 
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negativ effekt av det också… om dom mår så dåligt själva… oftast så gör dom ju 

det... och då vill man ju inte belasta dom ytterligare, liksom” (A).  

3.2.2 Frågor 

Under intervjuns gång kom frågan upp hur sjuksköterskan inledde och påbörjade 

frågor, för att få en kvinna att berätta om eventuellt våld-i-nära relation. Ingen av 

informanterna nämnde forskning eller användning av verktyg såsom standardiserade 

förskrivna kort frågor. 

 

3.2.2.1 Våga fråga 

Trygghet fanns att ställa frågan om de hade misstankar om våld-i-nära-relation. Om 

sjuksköterskan träffade patienten mer än en gång så var det mycket som bearbetades 

av det de varit med om; t.ex. vilket slags våld. Det var möjligt att patienten inte 

berättade ifrån början om våld-i-nära-relation (det var sällan de gjorde det) men 

många gånger kunde det anas, och om det anades ställdes frågan spontant ytterligare 

en gång. ”… Jag frågar om det är ok att fråga oftast så får man svaret ja, för dom 

vill ju ofta prata” (F). Några beskrev att de undvikit att fråga kvinnan om våld i nära 

relation, även om de misstänkt att det kunde vara en bakomliggande faktor. ”… Det 

är ju inget man frågar om, äh, under inskrivningssamtal och även läkarsamtal jag 

har varit med på… om ändå frågan fanns med, men jag tror att det finns…lite det 

här, att man vill inte lägga sig i, mycket heller, i andras relationer. Jag menar, vi 

frågar om dom har funderat på att ta livet av sig, då ska man kunna fråga hur det 

står till i relationen, så …[mumlar det sista av meningen]” (B).De kände sig inte 

trygga i hur de skulle ställa frågan. ”Ärligt talat, jaa. Jag har nog aldrig ställt den 

frågan, utan det är kvinnorna som talat om i så fall, om dom blivit misshandlade. 

Den där frågan har jag inte ställt” (C). Andra sa att de inte träffat på en misshandlad 

kvinna ännu i sin profession, så därför blev frågan inte aktuell. 

 

3.3 Debriefing  

3.3.1 Svaren 

Det framkom under intervjuns gång att vissa kände en otrygghet att hantera ett svar 

där det framkom att en kvinna blivit misshandlad. De flesta kände sig dock trygga 

med hur de sedan kunde gå vidare till andra professioner för att den misshandlade 
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kvinnan skulle få stöttning. Det framkom även att det var viktigt att reflektera vare 

sig det var i solid eller grupp. För att patienten ska få det bästa omhändertagandet var 

det viktigt med sjuksköterskans självkännedom. Dels för att kunna be en kollega om 

stöd och hjälp men även för att kunna hålla en hälsosam distans till patienten. 

 

3.3.1.1 Hantering av svaren 

Några sjuksköterskor hade inte varit i den situation än där de fått ett svar av en 

patient att de varit utsatta för våld-i-nära-relations problematik, och därför inte ännu 

behövt hantera ett sådant svar. Någon informant beskrev en viss osäkerhet om denne 

kände att hen kunde hantera svaren. De flesta sjuksköterskor som hade varit med om 

att en misshandlad kvinna berättat att hon blivit utsatt för våld-i-nära relation, vare 

sig sjuksköterskan varit den som frågat eller om kvinnan själv som tagit upp ämnet, 

beskrev dock att de hade känslan av att de kunde hantera ett positivt erkännande från 

en kvinnlig patient om att hon blivit misshandlad. ”Ja, det känner jag. Jag möter 

väldigt sällan kvinnor i det akuta skedet… sen kan dom komma till oss i andra 

skedet, när dem mår dåligt eller sen om dom drabbas av ångest och depression i 

samband med efterförloppet av det här” (F).  

3.3.1.2 Gå vidare med svaren 

Sjuksköterskor beskrev att de skulle gå vidare med svaren om en kvinna berättade att 

hon blivit utsatt för en våld-i-nära-relation. De beskrev flera organisationer och 

verksamheter som de skulle kunna kontakta för att kvinnan skulle få hjälp att komma 

ur sin situation, och därigenom få hjälp med sitt psykiska mående. Men 

erfarenheterna varierade och andra beskrev en osäkerhet kring hur de skulle kunna 

hjälpa kvinnan vidare. ”… Vet inte riktigt hur man ska hantera svaren… hur går man 

vidare sen?” (E). Det framkom vidare att sjuksköterskorna skulle känna en trygghet i 

ett dokument/mall de kunde följa steg för steg. ”Ja, en liten mall. Ja det skulle vara 

bra. Det tror jag nog att det skulle vara bra, för liksom, så vi gör lika [sägs med 

poängtering i rösten]” (C). Framförallt var detta något som beskrevs av de 

nyanställda sjuksköterskorna inom psykiatrin, men också de som jobbat länge inom 

psykiatrin men utan vidareutbildning, och de som kanske inte träffade våld-i-nära 

relationskvinnor så ofta. ”Ja nåt, så om man misstänker nåt…[att man har] nåt värt 

och läsa, det är väl inte direkt som en sjukdom, ja dom här är det symtomen visar 
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då… mycket man kan se ur kroppsspråk… att lite så här att ha frågor, förslag på hur 

man kan angripa det, eftersom så många tycker det är svårt att prata om…” (B).  

3.3.2 Reflektion 

De flesta informanter tyckte att reflektion var viktigt och bra efter möten med våld-i-

nära relationspatienter, och för sjuksköterskor inom psykiatrin överhuvudtaget. 

Någon nämnde att det var skönt att reflektera en stund själv direkt efter varje möte. 

Alla kände en styrka i spegling/reflektion/rådfrågning inom sjuksköterskegruppen. 

Någon beskrev att tiden när dessa reflektioner skulle äga rum var viktig, gärna så 

nära inpå efter mötet som möjligt/innan slutet av skiftet. ”…[reflektion] med 

kollegor faktiskt, så man pratar med varandra, tycker jag nog är det bästa, faktiskt 

så man inte är själv… och går och funderar på det, och går och mår dåligt av det… 

men att man tar sig tid med det… reflektera samma dag tror jag…” (A). Många 

nämnde även att det fanns andra professioner, såsom psykolog och läkare, de kunde 

vända sig till om de mådde riktigt dåligt efter ett möte. ”…[Angående reflektion med 

kollegor]… dom pratar vi ju om…det är ju viktigt…sen så finns det väl, vi har väl 

forum, vi har ju [psykologen], som vi har konsultationstider med, äh, så man får 

komma å prata med honom om det är så att det har varit nåt med en speciell patient, 

eller om det är en händelse, som man vill prata om…” (B). 

Någon beskrev att de arbetade i team över professionsgränserna, där de även satt ner 

och reflekterade i grupp. Flera av sjuksköterskorna beskrev dock att det helt saknades 

handledning, både vad gällde egna upplevelser och ärendehantering. Någon nämnde 

att de åkte till annan ort för handledning. Ibland hade olika slags handledare utsetts, 

men i vissa fall hade inte handledningen varit speciellt givande.  

  

3.3.2.1 Kollegialt samarbete 

Informanterna beskrev olika känslor som kunde uppstå i mötet med våld-i-nära-

relationsutsatta. ”… Det är faktiskt så ofattbart att veta att det finns folk som kan 

misshandla en annan, en människa, så att det väcker lite obehagliga känslor 

faktiskt… Det är svårt att förstå det där. Jag tycker att det är så hemskt” (A). Det var 

känslor, allt ifrån obehag, ofattbarhet, förfäran, förtvivlan, och provocerande känslor. 

”Hm, ett avsky, vad är det för nåt som gör att man kan göra så mot en annan 

människa… som blivit utsatt för någonting så förfärligt…” (F). Det fanns tillfällen 

då det även blev för mycket för en psykiatrisjuksköterska, och att det då fanns en 
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styrka i att be en kollega ta vid och ta över, så att patienten inte blev lidande. ”För 

det första är det ju så sjukt provocerande”[när förövaren är närvarande]. Det som 

är så hemskt [sägs i dramatiskt tonläge] är ju också att man ser ju varför 

[kvinnorna] tänker som dom gör, man ser ju … [det] totala, att dom har gått in i det 

här; att det är mitt eget fel…” (H). 

 

3.3.2.2 Egenterapi 

Egenterapi gav styrkan i att känna distans till patienten, att inte dras med av sina 

egna känslor, att inte medvetet eller omedvetet jämföra patientens liv med sitt eget, 

och att kunna vara mer närvarande under intervjun med patienten. ”… Ja, ja i terapi 

går man ju ofta igenom… bakgrunden också… personens livserfarenheter tidigare… 

åh då kan man oftast se, som en koppling, eller vad jag ska säga, eller hur, hur det 

har blivit som det har blivit… äh…åh, åh och när, när en person förstår det, att man 

inte är, att man inte bär någon skuld…över det som hänt… det tror jag är viktig del i 

vårt eget arbete, det tror jag” (G). 

 

4 Diskussion  

4.1 Metoddiskussion  

4.1.1 Design 

En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna. Där fanns ett antal 

frågeområden författaren tyckte skulle täckas. I slutet fanns även förslag på 

uppföljningsfrågor (Beauchamp & Childress 2009). Författaren märkte att 

informanterna gärna tog upp egna intressanta aspekter av relevans i slutet av 

intervjuerna. En pilotstudie utfördes, och frågorna korrigerades något efter att denna 

var utförd. En annan vinkling på intervjustudien kunde även varit att ha den 

misshandlade kvinnan som informant och hur de upplevt omvårdnaden från 

sjuksköterskor de kommit i kontakt med, detta valdes dock inte pga. etiska skäl. 

4.1.2 Urval  

Urvalet kunde blivit större om kontaktade verksamhetschefer från ytterligare ett 

sjukhus hade svarat och gett sitt godkännande till deltagande. I det initiala skedet var 
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målet att tio intervjuer skulle genomföras och i slutändan intervjuades åtta. Enlig 

Danielsson så har cirka tjugo informanter med erfarenhet satts som något av ett 

riktmärke för en god kvalitet för intervjuer med öppna frågor. En nackdel med 

studien var att endast åtta informanter intervjuades, detta kan leda till att det ger 

begränsad information vid innehållsanalys (Danielsson, 2012). Det blev aldrig något 

bortfall ifrån dem som initialt tackat ja, men det upplevdes svårt att få frivilliga 

informanter enbart genom förfrågan till respektive arbets-e-postadress. När sedan 

författaren och den andra studenten avsatte tid att förklara, besvara frågor, och låta 

deltagarna få betänketid innan intervjun, fick vi några fler deltagare (Kjellström, 

2012). Detta kan bero på att många inte läser sin arbets-e-post dagligen/varje vecka, 

och kanske valde att inte tacka ja när de inte kände intervjuarna. Av en informant 

som muntligen tackade nej, var förklaringen att den inte mötte tillräckligt många 

misshandlade kvinnor för att bidra med bra information till intervjun. Författarna 

kände också att vissa intervjuer var svåra att anpassa i tiden på arbetsplatsen p.g.a. 

stress och överbeläggningar på avdelningarna, trots att tillstånd getts från chefen att 

vara med. Detta kan enligt Kjellström (2012) vara ett problem med kvalitativa 

studier. Urval till intervjuer kan göras efter lämplighet med personer som avses ingå i 

studien (Danielsson, 2012). Fördelen med studien var att alla ansågs lämpliga då de 

alla jobbade på psykiatrisk avdelning. Nackdelen var det låga antalet deltagare och 

det korta tidsspannet för intervjuerna. Ytterligare ansträngningar kunde gjorts för att 

säkerställa ett mer heterogent material baserat på exempelvis kön, utbildning, ålder 

etc. Om mer tid funnits kunde även förfrågan om intervjustudie skickats till fler 

sjukhus. 

4.1.3 Datainsamling  

Under senare år har intervju blivit en betydelsefull metod för texter som ska 

analyseras med innehållsanalys (Danielsson, 2012). Författaren valde att göra 

kvalitativ innehållsanalys-intervjustudie, för att det var metoden som författaren 

kände passade bäst för att få svar på de frågor som uppkom i och med 

frågeställningen och syftet. Författaren sågs som medskapare av texten i 

intervjustudien, vilket innebar att resultatet inte kunde ses som oberoende av 

författaren (Henricsson & Billhult, 2012). Nackdelen med att författaren var novis 

forskare var att intervjufrågorna kunde gjorts bättre med erfarenhet. Bättre ändringar 

kunde då även möjligen gjorts av intervjuguiden efter pilotstudien. Då kanske 
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analysen även blivit annorlunda/bättre. Annan metod för datainsamling kunde ha 

varit textmaterial eller observation (Danielsson, 2012). Det kunde t.ex. varit 

sjuksköterskor som fått skriva dagbok under en viss tid, om sina upplevelser i mötet 

med våld-i-nära-relationspatienter. Detta kunde haft en fördel då sjuksköterskorna 

själva skulle haft tid att reflektera. Nackdelen hade åter igen varit att datainsamlingen 

kunde då gott ha tagit ett helt år. 

4.1.4 Tillvägagångssätt  

Det hade varit önskvärt att både författaren och den andra studenten varit med på alla 

åtta intervjuerna tillsammans, men p.g.a. av arbetsscheman, andra privata åtaganden, 

och tidsplanen med den knappa tiden beräknad för studiens intervjuer så fungerade 

inte detta. Intervjuerna var bandinspelade varav den andra studenten senare hade 

problem med sin bandspelare och författaren då delvis slutförde några intervjuer 

påbörjade av den andra studenten. 

4.1.5 Analys 

Analysen gjordes induktiv, genom att utgå ifrån innehållet i texten (Hsei & Shannon 

2005). Transkribering av de bandade intervjuerna skedde var för sig av författaren 

och den andre studenten. Datamängden kodades och kategoriserades sedan, även det 

var för sig. I denna kvalitativa innehållsanalys, kunde säkert innehållet ha beskrivits 

eller tolkats mer djupgående (Danielsson, 2012). Tolkningen av texten skulle kunna 

ha gjorts på olika nivåer, avseende djup och abstraktion. (Graneheim & Lundman, 

2004). Manifest innehåll användes genom att beskriva vad som stod i den 

transkriberade texten. En mer latent analys, på en högre abstraktionsnivå, kunde ha 

genomförts (Danielsson, 2012). Dock var författaren både novis och själv vid 

analysstadiet av studien varför detta var svårt. Även en hermeneutisk analys (Ödman, 

1994) hade kunnat användas. Dock ansågs att detta skulle blivit alltför tidskrävande 

och på för hög nivå.  

4.1.6 Trovärdighet/Tillförlitlighet  

I enlighet med Danielsson (2012) var strävan att göra metodbeskrivningen så tydlig 

som möjligt, för att göra det lättare för andra att reproducera studien på aktuell 

situation eller grupp. Det är viktigt att författaren är kritisk mot sig själv genom att 

tänka igenom sin egen utbildning, erfarenheter inom området, och kunskaper om 
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kvalitativa metoder (Patton, 2002). Förförståelsen är att författaren själv är 

allmänsjuksköterska inom psykiatrin och har bott i USA i 15 år, och var där verksam 

sjuksköterska i 9 år, bl.a. inom psykiatrin. Författaren var vid tiden av intervjuerna 

ny på sin arbetsplats. Författaren var novis vad gäller kvalitativa metoder. Det är ett 

stort åtagande på kandidatnivå att skapa en intervjuguide och att intervjua 

informanter. Strävan har varit att göra metodbeskrivningen så tydlig som möjligt 

(Danielsson, 2012). 

4.1.7 Etiska aspekter 

Enligt autonomiprincipen, fick sjuksköterskorna bestämma själva om de vill bli 

intervjuade, att de medverkade frivilligt, att de fick tillräckligt med information, och 

att de närsomhelst kunde bryta medverkan utan anledning. De fick skriftlig 

information och betänketid.  

Enligt göra-gott-principen så kommer förhoppningsvis sjuksköterskorna som läser 

denna kandidatuppsats att kunna dra nytta av de intervjuade sjuksköterskornas 

erfarenheter och applicera detta på sin egen arbetsplats. För att undvika möjlighet av 

igenkännande av vilken sjuksköterska som intervjuades, så utfördes intervjuerna på 

flera orter på flera olika sjukhus. Författaren hade icke-skada principen i åtanke, men 

ingen av de intervjuade sjuksköterskorna mådde dåligt efter intervjun, och därmed 

behövdes inte enhetschef eller företagshälsovård kontaktas. Riskerna ansågs vara 

lägre än behovet att stärka kunskapen om bra strategier och bemötande av 

våldsutsatta kvinnor. Ytterligare faktorer som beaktades var att intervjuerna utfördes 

på arbetstid, så att sjuksköterskorna inte behövde sätta av privat tid eller pengar, om 

önskan inte var annorlunda från informanterna (Kjellström, 2012). 

Avdelningar försökte att väljas ut där författaren jobbar väldigt lite och/eller inte alls, 

och därför inte kände informanterna, för att undvika beroende position. Det innebar 

även att avidentifiera namnen på sjuksköterskorna och istället koda intervjuerna och 

att inte nämna specifik avdelning sjuksköterskorna jobbade på. Enligt 

rättviseprincipen, ansågs att sjuksköterskorna inte hade ”stor sårbarhet” då de var 

utbildade på universitetsnivå och själva hade erfarenhet av studier. Författaren 

undvek av denna anledning att intervjua den våldsutsatta patient gruppen p.g.a. 

sårbarhetsfaktor. 
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4.1.8 Samhälleliga aspekter 

Att intervjua sjuksköterskor inom psykiatrin känns väldigt viktig, då lite fokus läggs 

på den psykologiskt cyklopiska förstörelsen som en misshandel lämnar efter sig. 

Sjuksköterskor inom psykiatrin möter kvinnor och deras barn som p.g.a. upplevt våld 

kan ha fått ett förstört självförtroende, ha blivit frihetsberövande, att de känner rädsla 

bitterhet, skamkänslor och kanske har ekonomiska problem. De kan även ha upplevt 

tuffa vårdnadstvister, isolation, samt fått ”skapade diken” mellan sig och sina barn, 

de kan känna förvirring och dålig tillit, och att de kan ha upplevt hemligheter och 

lögner (Bancroft, 2002). 

4.2 Resultatdiskussion  

Enligt en av existentialismens grundare Sören Kierkegaards tankegångar är det 

viktigt att sjuksköterskan möter den våldsutsatta patienten där hon är i nuet, och 

börjar just där (Kierkegaard, 1859). Den våldsutsatta patienten har behov av att bli 

bemött på olika vis, beroende på i vilken fas i sin eventuella krisreaktion hon är 

(Cullberg, 2006). Detta innebär att sjuksköterskan måste kunna sätta sig in i 

patientens liv så mycket att sjuksköterskan förstår vad patienten förstår (Kierkegaard, 

1859). Det blir viktigt för sjuksköterskan att förstå hur den våldsutsatta kvinnan ser 

på sin egen levnadssituation och utsatthet. Detta eftersom den våldsutsatta kvinnan 

ofta inte ens själv ser sig som en misshandlad kvinna (Grände, 2015; Socialstyrelsen, 

2014a). Det är därför viktigt att sjuksköterskan möter patienten i hennes egen 

upplevelse. Vid frågor om våld bör sjuksköterskan därför använda konkreta ord och 

uttryck såsom har du någon gång; ”blivit rädd”, ”varit med om något obehagligt”, 

eller har du någon gång känt att någon ”gjort dig illa” (Socialstyrelsen, 2014a). Sören 

Kierkegaard poängterar även vikten med att vara hjälpsam och ödmjuk (Kierkegaard, 

1859). Denna filosofiska tankegång är även viktig för arbetsledningen, att möta 

sjuksköterskan där hon är i sin arbetsroll; det diskuteras hur sjuksköterskan ska fråga 

och föra ett motiverande samtal, men vissa sjuksköterskor känner sig inte bekväma 

att fråga patienter om våld alls. Sjuksköterskan är också i behov av att kunna 

identifiera behov och vidta åtgärder. Därför är synsättet bakom studien också ur ett 

omvårdnadsperspektiv. Vikten läggs på omvårdnadens betydelse och sjuksköterskans 

roll i den psykiatriska vården. Utgångspunkten är en syn på lärandet som förstår 

kunskap som den som uppstår när människor på ett meningsfullt sätt sammanfogar 
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ny information med sina egna erfarenheter och värderingar och därigenom förändrar 

förståelsen av världen (Gabrielsson & Ejneborn Looi, 2015).  

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors strategier och 

handlingsberedskap i mötet med den misshandlade kvinnan i den psykiatriska 

vården. Analysen resulterade i tre teman; Självutveckling, Tillit och Debriefing. 

Dessa teman återfanns inte i ett strikt tidsperspektiv eller vacuum (Figur 1). Ett 

mönster liknande en cirkel kunde urskönjas, där Tillit skulle kunde komma först, 

p.g.a. att sjuksköterskorna initialt behövde skapa förtroende hos den våldsutsatta 

kvinnan. I detta fall kommer då Självutveckling sist, när vissa sjuksköterskor kände 

att de behövde vidareutbilda sig. Det kan också ses som en cirkel som istället skulle 

kunna tänkas börja med Självutveckling. När sjuksköterskan ökat sin självutveckling, 

kommer hon vidare till Tillit och möter kvinnorna som är eller har varit i våld-i-nära-

relation. Sjuksköterskorna möter då den våldsutsatta kvinnan efter sin egen 

självutveckling, dels för att de då vågar möta denna patientgrupp, och dels också 

kanske lättare kan plocka upp signaler om våldsutsatthet ifrån den utsatta.  

 

Figur 1. Självutveckling, Tillit, och Debriefing sett som en cirkel 

 

”Innan mötet-Självutveckling”, inkluderar utbildning och i intervjuerna framkom det 

att sjuksköterskorna aldrig blivit delgivna information om våld-i-nära-relation, och 

att de hade behov av mer kunskap och satte värde på egenterapi i syftet att lära känna 

sig själv. ”Vid mötet-Tillit”, inkluderar bemötande och frågor, där det framkom att 

det kändes viktigt dels med den interpersonella kemin och miljön i vilken man 

bemötte den våld-i-nära-relationsutsatta kvinnan, och dels timing, dvs. när man väljer 

att diskutera eventuellt våld. ”Efter mötet-debriefing”, inkluderar hantering av svaren 

sjuksköterskan får av den våldsutsatta kvinnan, och där det dels framkom att de 
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skulle gå vidare med ett bejakande svar, medan en del kände att de inte skulle kunna 

hantera om en kvinna svarade att hon var utsatt för våld-i-en-nära-relation. 

Reflektion efter mötet med den våldsutsatta kvinnan, reflektion i ensamhet efter 

mötet, och egen terapi uppfattades som viktigt. Likaså upplevdes trygghet i att kunna 

rådfråga resten av sjuksköterskegruppen vid behov.  

4.2.1 Debriefing 

Reflektion under debriefing kan vara nyttigt för det grava spektrum av känslor som 

kan uppkomma vid, och/eller efter mötet, när kvinnan delger att hon upplevt våld-i-

nära-relation. I denna studie framkom att många sjuksköterskor känner en styrka i att 

reflektera, gärna i grupp med kollegor. Reflektionen ska även gärna ske så nära inpå 

mötet som möjligt. Det behöver inte vara en organiserad reflektion, med avsatt och 

planerad tid och i specifik grupp, för att det ska ha en positiv effekt på 

sjuksköterskan. Andra studier visar istället att det kan vara bra med förplanerade 

aktiviteter, för att försäkra att professionella kopplingar är byggda och kvarhållna 

med kollegor som värderar och uppehåller varandras välmående (Munroe & Shay 

et.al., 1995). Det framkom i denna studie även att god vård innebar att känna sig 

själv tillräckligt väl, att överlåta till en kollega om ens egna känslor blev för 

övermäktigande. Andra studier redogör för att sjuksköterskan kan uppleva ett 

spektrum av känslor; allt ifrån identifikation med kvinnan till att sätta klara gränser 

mellan sjuksköterska och patient (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskan kan komma att 

uppleva sekundärt känslo-, tanke-, och uppförandemässigt trauma, som ett resultat av 

att ta hand om våld-i-nära-relationspatienter (Goldblatt, 2009). 

De sjuksköterskor i den aktuella studien som hade längre utbildning och som gick i 

egenterapi var entusiastiska över den positiva effekt egenterapin faktiskt har. De 

kände att det var ett stort plus för att kunna fokusera på patienten och dennes 

problem och inte börja bearbeta sina egna problem i tankarna medan de sitter med 

patienten. Frågan blir då om egenterapi skulle erbjudas/rekommenderas även på de 

kortare utbildningarna? Denna intervjustudie påvisar att misshandlade kvinnor skulle 

gynnas av att sjuksköterskor som möter misshandlade kvinnor genomgår egenterapi. 

Andra studier påvisar liknande resultat uttryckt på lite andra sätt, t.ex. att det är bra 

om sjuksköterskan själv kan urskilja sina professionella och privata domäner 

(Goldblatt, 2009). Sjuksköterskan kan efter genomgången egenterapi visa en mer 

empatisk förståelse för klientperspektivet (Dunér, 2015). Sjuksköterskan kan då 
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genom icke-ägande värme, korrekt empati, reflektion av känslor, och äkthet, och utan 

att kontrollera kvinnan, hjälpa henne utveckla och expandera förmågan att hantera 

sin våld-i-nära-relationsupplevelse. Icke-ägande-värme innebär att sjuksköterskan 

bryr sig om den kvinnliga patienten på ett positivt sätt, är accepterande, och också 

respekterar kvinnan som en autonom individ i lika värde med sjuksköterskan själv. 

Korrekt empati uppnås genom att sjuksköterskan flyttar sitt fokus från sig själv till 

kvinnans perspektiv. Empati hjälper till att bygga tillit och får kvinnan att känna sig 

mindre ensam och mer normal (Todd & Bohart, 1994). Ju större skillnad i tidigare 

erfarenhet mellan sjuksköterskan och den kvinnliga patienten, ju större svårighet att 

uppnå empati. Dock är äkta empati demonstrerad mer i situationer där sjuksköterskan 

försöker greppa den våldsutsatta kvinnans upplevelse, vilket kan vara en upplevelse 

som är väldigt annorlunda än vad sjuksköterskan själv erfarit i sitt eget liv (Henschel 

& Bohart, 1984). En sjuksköterskas goda reflektion av kvinnans känslor ska lyckas 

fånga mer av kvinnans upplevelse, än vad den kvinnliga patienten själv sätter ord på. 

Slutligen, äkthet uppnås genom att sjuksköterskans yttre beteende överensstämmer 

med hennes inre tankar och känslor. Det inkluderar även ärlighet, tillförlitlighet, 

öppenhet, och att sjuksköterskan strävar efter att vara uppenbar (Todd & Bohart, 

1994). 

4.2.2 Tillit 

De kanske kan verka självklart att en kvinna som inte mår bra psykiskt och kommer 

in efter att ha upplevt våld-i-nära-relation mår bättre av en lugn miljö där personal är 

lugn och saklig och tar sig tid. Tidigare studier har kommit fram till att det finns 

objekt som kan vara störande i det interpersonella mötet och i miljön i mötet med 

kvinnan (Protheroe & Green et al., 2004). De störande objekten kan vara att kvinnan 

inte är avskild från sin förövare under mötet, att sjuksköterskan kanske har en student 

med sig som stör mötet. Andra störande faktorer kan vara att sjuksköterskan inte 

känner att hon har tiden till samtalet, och att sjuksköterskan faktiskt är rädd för sin 

egen säkerhet (Protheroe & Green et al., 2004). I den aktuella studien framkom också 

ett behov av kvinnlig personal att bemöta kvinnan, och att timingen var viktig för att 

ta upp frågan om våld-i-nära-relation; att det bästa för kvinnan kanske inte alltid är 

att försöka få fram information så fort som möjligt. Att våldsutsatta kvinnor mår 

bättre av att få bli bemötta och prata med andra kvinnor för att kvinnor behöver sina 

egna utrymmen, utan mäns överordnad, tolkningsföreträde och makt, menar även 
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Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (ROKS) är viktigt 

(ROKS, 2014). Vad gäller timing påvisar dock många andra studier att tidiga 

interventioner kan minska lidande, minska risken för posttraumatiskt stressyndrom, 

och skapa bättre förutsättningar för det kvinnliga offret att återvända till ett normalt 

liv (Campbell, & Soeken 1999; Campbell & Sharps et al., 2002; Haddad & Shotar et 

al., 2011). 

Det är oroväckande om sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin och misstänker 

våld-i-nära-relationsproblematik inte vågar fråga om detta. I en annan studie 

framkom det att det fanns en oro att fråga kvinnor pga. att sjuksköterskorna var rädda 

att förnärma eller rentav förvärra kvinnans situation (Wright, 2003). Mullender & 

Hague (2000) visade i sin studie att när omvårdnadspersonal inte frågade om våld, 

gick våldsutsatta kvinnor därifrån utan att ha anförtrott sig. Dessa kvinnor 

rapporterade senare som överlevare att de ville ha fått frågan om våld (Mullender & 

Hague, 2000). Ortiz (2014) rekommenderar i sin bok om motiverande samtal i arbete 

med våld-i-nära-relationer att engagera klienten genom genuin nyfikenhet och aktivt 

lyssnade; ställa öppna frågor, reflektera och sammanfatta. Genom att visa empati 

med klientens utsatta situation byggs en allians och ett förtroende för samtalsledaren 

Ortiz (2014). 

I denna studie framkom det att sjuksköterskorna kände att det var lättare att fråga om 

någon hade tankar på att ta livet av sig, än att fråga om våld-i-nära-relation. Enligt 

Grände (2015), finns det en väldigt hög tröskel och rentav en spärr för att fråga om 

det mest privata och intima p.g.a. att det berör dem vi möter och oss själva på olika 

sätt och på olika nivåer. För den som tycker att det är svårt att fråga om våld-i-nära-

relationer ger Socialstyrelsen (2002) i en rapport om screening om våld mot kvinnor 

förslag på nyckelfrågor såsom; (1) ”Jag vet inte om det är ett problem för dig, men 

många av dem jag träffar i mitt arbete har upplevt våld-i-sina-nära relationer. Jag har 

därför börjat fråga alla rutinmässigt om detta. Har du blivit utsatt för våld av någon i 

din närhet”; eller (2) ”Eftersom många av de kvinnor jag träffar i mitt arbete lever 

med någon som skadar eller hotar dem frågar jag alla om övergrepp. Har du blivit 

utsatt för övergrepp”? (Socialstyrelsen, 2002). Det finns även standardiserade 

bedömningsmetoder baserat på kortfrågor framtagna som stöd för att fråga om våld-

i-nära-relationer, såsom t.ex. FREDA (Socialstyrelsen, 2014b). FREDA inte är en 

akronym, utan bygger på verbet att freda/värja (personlig kontakt J. Nybom, 

telefonsamtal, 18 augusti, 2015). FREDA är avsedd att användas främst av 
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socialtjänsten men skulle även kunna användas av sjuksköterskor i arbetet med 

personer som utsatts för våld-i-nära-relationer (Socialstyrelsen, 2014b). I 

Socialstyrelsens rapport från 2002 redovisar de ett utvecklingsarbete omfattande 

kompetensuppbyggnad och metodutveckling. I projektet försökte de få kunskaper om 

screening om våld mot kvinnor som metod.  I rapporten framkom att 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att fråga naturligt, och att de önskade mer 

övningar i dessa situationer. Motstånd att fråga om våld-i-nära-relationer uppstod då 

sjuksköterskorna ifrågasatte sin egen kompetens och lyhördhet inför dessa 

situationer, en oro för hur kvinnan skulle reagera på frågan, vilket svar de skulle få, 

och hur de skulle hantera svaret. Frågan blev ibland också mer omfattande än vad de 

hade tänkt då det inte bara kom upp partnervåld utan även våld under uppväxten, 

mobbning etc. Förutsättningar för att sjuksköterskorna skulle klara uppgiften var 

möjlighet till samtal och reflektion, avlastning och handledning, arbetsbelastning, 

stabilitet i verksamheten, stöd i organisationen m.m., men även utbildning som gav 

kunskap och nya insikter, samt nära samarbete med psykolog/kurator och en 

förstående chef (Socialstyrelsen, 2002). 

I denna studie så verkar inte yrkesverksamma år i yrket spela någon roll, utan de med 

längre utbildning (inom omvårdnad, men också andra inriktningar) och erfarenhet av 

andra uppdrag. Dessa uppdrag kunde bestå av kommunalt och/eller politiskt 

engagemang, där sjuksköterskan kan ha kommit i kontakt med våldsutsatta kvinnor. 

Trots att hen i sådana fall träffade på dem utanför sin sjuksköterskeroll, verkade det 

ge dem en större trygghet som sjuksköterska, i att fråga om våld-i-nära-relationer. 

Dock frågades det inte specifikt om de med längre utbildning och andra uppdrag på 

ett eller annat sätt stött på kvinnor våld-i-nära-relationsproblematik. Socialstyrelsen 

(2010), rekommenderar inte generellt längre utbildning och andra uppdrag, men 

rekommenderar hälso- och sjukvården att erbjuda personal fortbildning om våld-i-

nära-relationer, i syfte att upptäcka våldet.  

4.2.3 Självutveckling 

Det framkom i studien att sjuksköterskorna upplevde en större trygghet i att kunna 

hantera svaren än att ställa frågan om våld-i-nära-relation. De med längre utbildning 

och erfarenhet av andra uppdrag beskrev att de var tryggare i hur de skulle hantera 

svaren och vart de skulle vända sig efter ett samtal för att skaffa hjälp åt kvinnan. 

Även de med enbart grundutbildning, och som jobbat inom psykiatrin som 
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sjuksköterska länge, kände att de skulle kunna reda ut situationen, men en osäkerhet 

var märkbar. De med osäkerhet beskrev att något så enkelt som en mall skulle kunna 

minska osäkerheten. Oro över svaren ansågs som ett signifikant problem även i 

Wrights (2003) studie som identifierade en oro kring att inte kunna lösa en situation 

relaterad till våld-i-nära-relations problematik.  

Det är viktigt att följa upp, att inte släppa kontakten, och att rådgöra med olika 

aktörer; såsom vården, polisen, brottsoffermyndigheten, juridiska ombud, 

socialtjänsten, kvinnofridsverksamheter i kommunerna, och ROKS. Rådgöra kan 

man som sjuksköterska göra med sina egna medarbetare inom vården och även på en 

extern nivå mellan de olika professionerna. De olika aktörerna lyfter olika saker, 

vilket kan hjälpa att skydda kvinnan, men även sätta igång en process i kvinnan som 

gör att hon orkar och blir motiverad, om sjuksköterskan bollar tillbaka de olika 

aktörernas svar och tankar till kvinnan (Grände, 2015). Därför är sjuksköterskans 

hantering av svaren centralt. 

Denna intervjustudie påvisar att mer kunskap önskas av sjuksköterskegruppen som 

möter den misshandlade kvinnan som patient; detta gärna genom lättillgängliga 

temadagar eller utbildningar via arbetsplatsen. Detta för senaste information och 

uppdateringar men även för att många upplevde att de fick väldigt lite, om någon 

utbildning alls, på temat misshandlad kvinna under sin grundutbildning. Även en 

äldre studie (Protheroe & Green et al., 2004) har beskrivit liknande resultat, och har 

påvisat ett behov av att öka medvetenheten och förståelsen av våld mot kvinnor, från 

män som kvinnorna känner. Samma studie tar även upp att utbildning behövs med 

exempel och rollspel i olika vårdmiljöer för att utveckla färdigheter (Protheroe & 

Green et al., 2004). Utbildning kan även gagna sjuksköterskan själv, genom att det 

minskar risken för utbrändhet, sekundärt trauma, och mödosamma tankar. Utbildning 

kan även leda till att sjuksköterskan upplever personlig utveckling och 

bemyndigande (Goldblatt, 2009). Även i länder med många kvinnliga offer i en våld-

i-nära-relation, såsom USA, rekommenderas att hälso- och sjukvårdspersonal får 

bättre utbildning och information (Tjaden & Thoennes, 2000).  
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5 Konklusion 

Psykiatrisjuksköterskor har varken många eller tydliga strategier i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. De strategier som framkom av denna studie var 

självutveckling, tillit, och debriefing. Dessa teman återfanns inte i ett strikt 

tidsperspektiv eller vacuum, utan det kunde urskönjas ett mönster liknande en cirkel; 

där sjuksköterskan hade utbildning i ämnet först och sedan vågade bemöta den 

våldsutsatta kvinnan. Alternativt kunde sjuksköterskan först komma i kontakt med 

dessa kvinnor och efter egen insikt söka sig till utbildning inom detta område. Det 

framkom även att dessa sjuksköterskor kände att de inte får/fått tillräckligt med 

utbildning angående våld-i-nära-relation vare sig i sin grundutbildning eller på sin 

arbetsplats för att på ett tryggt och adekvat sätt våga bemöta den våldsutsatta 

kvinnan. Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av utbildning; allt från temadagar, till 

längre utbildningar. Detta gällande våld-i-nära-relation, men även självterapi. 

Sjuksköterskor som redan hade längre utbildning och andra uppdrag så som ett 

kommunalt och/eller politiskt engagemang utanför sin sjuksköterskeprofession, 

verkade tryggare i att fråga om våld. Behovet av mer kunskap i området våld-i-nära-

relation har börjat uppmärksammas på vissa arbetsplatser inom psykiatrin. Denna 

uppmärksamhet verkar tyvärr dock bygga på hur sjuksköterskan på ett bättre sätt ska 

kunna fråga och föra ett motiverande samtal med den våldsutsatta kvinnan. 

Problemet är dock att vissa sjuksköterskor inte känner sig bekväma att fråga patienter 

om våld alls, och därför heller inte gör det. 

6 Kliniska implikationer  

Det finns en osäkerhet bland sjuksköterskor i mötet med kvinnor som varit med om 

våld-i-nära-relation och ett behov av mer utbildningsmöjligheter och reflektion inom 

området. Förhoppningsvis kommer nyexaminerade sjuksköterskor, och 

sjuksköterskor som känner sig osäkra, försöka förbereda sig bättre genom att söka 

kunskap i riktlinjer och vetenskapsbaserade strategier i bemötande av våld-i-nära-

relationsutsatta kvinnor, redan innan mötet. Även sjuksköterskor med erfarenhet 

skulle kunna dra nytta av denna studie genom att reflektera, dels över andra 

sjuksköterskors osäkerhet, men även olika tillvägagångssätt i mötet med den 

drabbade kvinnan.  
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7 Framtida forskning 

En ny kvalitativ intervjustudie skulle kunna utföras om fem år för att se om Region 

Östergötlands nya implementerade riktlinjer hjälpt sjuksköterskan i mötet med 

kvinnor som upplevt våld-i nära-relation. Frågeställningar som behöver ställas är, 

Vilken utbildning är bäst lämpad för att ge sjuksköterskorna större trygghet i sin 

profession för att våga bemöta, fråga, och hantera svaren från den våld-i-nära-

relationsutsatta kvinnan? Finns några specifika uttryck för hur hjälpen ska förmedlas 

av en sjuksköterska?  
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Bilaga 

Intervjuguide 

Kategori: Demografiska data 

-Vilket är ditt födelseår? 

-Vad har du för utbildningar? 

-Totala arbetsår som sjuksköterska? 

-Totala arbetsår som sjuksköterska på din nuvarande avdelning?  

 

Kategori: Misshandlad kvinna 

-Hur definierar du ”misshandlad kvinna”? 

 

-Hur ofta har du en misshandlad kvinna som patient? 

 

-Berätta om ett av dina möten med en misshandlad kvinna? 

(-Vad väckte det för känslor? 

-Känner du att du kan hantera svaren? 

-Har du tillräckligt med tid/blir arbetsbördan tyngre vid ett positivt svar?) 

- Har du någonsin undvikit att fråga en kvinna som du misstänkt varit misshandlad?  

-o isf varför? 

 

Kategori: Bemötande/ Hantering av Situation 

-På vilket sätt förberedde du dig som sjuksköterska inför mötet du berättade om? 

 

-Vad har du för personliga strategier? 

 

-Hur ofta stöter du på patienter som du uppfattar eller beskriver har misshandlats? 

 

Kategori: Reflektion/spegling 

- På vilket sätt reflekterade du efteråt omkring dina upplevelser vid mötet? 

-Reflekterade du tillsammans med kollegor? 

-Finns det avsatt reflektionstid? Med vem; kollegor, chef, kuratorer, psykologer?  
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Kategori: Arbetsplats/givare-Finns det någon handledning?  I sådana fall vad är 

syftet med handledningen (ärendehandledning kontra bearbetning av egna känslor) 

-Tycker du att du fått tillräckligt med utbildning om den misshandlade kvinnan  

under grundutbildningen? 

-Har du fått någon vidare utbildning angående detta område om den misshandlade 

kvinnan på din arbetsplats? 

-Finns det stöttning från arbetsgivaren? 

-Finns det rutiner på avd. hur patienter som misshandlats bör bemötas 

-Finns det något mer du skulle vilja berätta om som rör de områden som vi gått 

igenom? 

-Tycker du att du fått tillräckligt med utbildning om den misshandlade kvinnan  

under grundutbildningen? 

-Har du fått någon vidare utbildning angående detta område om den misshandlade 

kvinnan på din arbetsplats? 

-Hur ofta stöter du på patienter som du uppfattar eller beskriver har misshandlats? 

- Finns det någon handlingsplan på din arbetsplats för denna patientgrupp? 

 

Reflekterande stödfrågor;  

Vem då? 

Hur då?  

När då?  

Kan du berätta mer?  

Vad hände sedan?  

Kan du förklara närmare? 

 

 


