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Sammanfattning  
Bakgrund: Våld i nära relationer kan innebära fysiskt, psykiskt och sexuellt våld men även 
försummelse och social isolering. Var fjärde svensk kvinna har någon gång blivit utsatt för 
våld i nära relationer, endast 12 procent av dessa uppsökte hälso- och sjukvård. Omvårdnad är 
sjuksköterskors huvudsakliga kompetens och målet med omvårdnad är att förebygga hälsa, 
lindra lidande samt att främja hälsa och välbefinnande.  
Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnaden av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer. 
Metod: Deskriptiv litteraturstudie med integrerad analys innehållande tio artiklar med 
kvalitativ och kvantitativ ansats. Datainsamlingen genomfördes i databaserna ASSIA, 
CINAHL och PsycINFO utifrån ämnesområdet omvårdnadsvetenskap.  
Resultat: Olika faktorer som påverkade omvårdnaden kring våld i nära relationer 
identifierades. Upplevelser och attityder hos sjuksköterskor påverkade hur omvårdnaden 
utfördes. Utbildning gav sjuksköterskor kunskap och trygghet vilket främjade omvårdnaden 
av våld i nära relationer.  
Slutsatser: Resultatet kan beskriva svårigheter som finns vid omvårdnaden av kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer. Det kan ses som fördelaktigt med utbildning för att kunna reducera 
barriärer och öka antalet omvårdnadsåtgärder.  
Nyckelord: Barriärer, interventioner, omvårdnad, sjuksköterska, våld i nära relationer 
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1. Inledning  
Omvårdnaden av våld i nära relationer kan upplevas som problematisk inom vården då 
sjuksköterskor kan känna rädsla för att kränka, vilket kan förhindra sjuksköterskor att fråga 
den utsatta om våld. Uteblivna eller misslyckade omvårdnadsåtgärder kan resultera i fortsatt 
våld vilket i sin tur kan leda till upprepade vårdkontakter. För att minimera uteblivna och 
misslyckade omvårdnadsåtgärder önskades en beskrivning av faktorer som kan påverka 
omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i nära relationer.  
 
2. Bakgrund 
2.1 Våld i nära relationer  
Våld mot kvinnor fastställs enligt United Nation (1993) som en könsrelaterad våldshandling 
som resulterar i eller kan leda till hot om skada eller lidande för kvinnor. Skadan kan vara 
fysisk, sexuell eller psykisk. Socialstyrelsen (2016) beskriver olika former av våld som kan 
innefatta allt från grovt fysiskt våld till handlingar som enligt lagstiftningen inte klassificeras 
som brott. Fysiskt våld kan innebära att bli biten, riven, dragen i håret, slagen eller knuffad. 
Psykiskt våld kan handla om hot, trakasserier, tvång och förlöjliganden, det kan även handla 
om social isolering och kontroll. Könsstympning, samlag utan samtycke, bli tvingad att titta 
på pornografi och sexuella trakasserier är exempel på sexuellt våld. Försummelse är också en 
typ av våld som kan innebära att den utsatta inte får tillräckligt med mat, medicin eller 
möjlighet att sköta sin hygien. Ofta sker en kombination mellan olika typer av våld 
(Socialstyrelsen, 2016).  
 
Närstående innebär personer som en individ har eller har haft en förtroendefull och nära 
relation till. Våld i nära relationer kan vara svårt för den utsatta att tala om då det är en 
närstående som utför handlingarna. Vidare kan tecken och symtom vara svåra att upptäcka 
alternativt indikera någon annan form av skada eller sjukdom. Fysiska skador kan vara 
blåmärken, sår, smärta, sömnstörningar, ätstörningar, yrsel eller svårigheter att svälja. Det kan 
även bidra till psykisk ohälsa i form av depression, dåligt självförtroende, isolering eller 
utåtagerande i form av våld mot andra eller sig själv. Alkohol- eller drogmissbruk kan också 
vara tecken på våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2016).  
 
I en studie av Garcia-Moreno et al. (2015) framgick det att våld mot kvinnor ofta 
exkluderades från budgetar och nationella riktlinjer. Fortsättningsvis fördes inte statistik över 
våldet vilket bidrog till att ämnet inte blev upplyst. Upplysningen ansågs vara det första steget 
mot etablering av åtgärder för våldsutsatta kvinnor. Det kunde leda till samarbete mellan olika 
professioner samt utvecklandet av nationella riktlinjer med budgetanslag. I länder där våld 
mot kvinnor blivit upplyst inom hälso- och sjukvården skedde det med varierad framgång, 
samt att integreringen av våldshantering inom vården var en långdragen process. Vidare 
konstaterades sociala och kulturella barriärer i många länder samt hög personalomsättning 
och begränsade resurser. Slutligen beskrevs det som olämpligt och otillräckligt att bemöta 
våld i nära relationer med samma standard som vid medicinska sjukdomar. Ett tydligt 
ansvarstagande av sjukvården hade kunnat resultera i både uppmuntrande för kvinnor att 
avslöja våldet samt en förmedling till samhället att våldet är oacceptabelt. (Garcia-Moreno et 
al., 2015). 
 
2.2 Utsatthet av våld i nära relationer 
Frenzel (2014) uppgav i en rapport att sju procent av den svenska kvinnliga befolkningen 
hade blivit utsatta för brott i nära relationer under 2012 samt att var fjärde kvinna någon gång 
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i sitt liv blivit utsatt. Endast 12 procent av kvinnorna hade haft någon form av kontakt med 
sjukvården varav 11 procent upplevde att de inte fick det stöd som behövdes. Samtidigt 
menade 38 procent av dessa att de hade behov av stöd och hjälp i situationen. I en studie av 
Todahl och Walters (2011) framkom att undersökningen av våld i nära relationer var låg på 
akutmottagningar trots att denna personal ofta träffade utsatta patienter. Det påvisades att 
endast 25 procent av 4 641 kvinnliga deltagare uppgav att de fått frågan kring våld i nära 
relationer då de sökt vård på en akutmottagning.  
 
I en studie av Prosman, Lo Fo Wong och Lagro-Janssen (2014) framkom olika barriärer hos 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer gällande att söka professionell hjälp. Vid förnekelse 
av våldet definierade inte kvinnor partnerns agerande som våldsamt eller av sådan karaktär att 
vårdkontakt var befogat. Vidare nämndes bristande kunskaper av våldets konsekvenser samt 
hämmande tankar då utsatta kvinnor ansåg att situationen borde kunna lösas inom relationen. 
Tidigare negativa erfarenheter av professionell hjälp kunde också förhindra kvinnor att 
uppsöka sjukvård. Till sist nämndes rädsla för förövaren om våldet diskuterades med andra 
närstående eller vid uppsökande av professionell hjälp. 
 
2.3 Omvårdnad 
Vid våld i nära relationer ingår det i hälso- och sjukvårdens arbete att ge god omvårdnad då 
den utsatta kan behöva både psykisk och fysisk vård (Socialstyrelsen, 2016). Omvårdnad 
bygger på att bemöta patienter med respekt för värdighet oavsett yttre omständigheter. Tillit i 
vårdmötet är också en förutsättning för att patienter skall anförtro sig till personal och grundar 
sig i förtroende, pålitlighet, engagemang och öppenhet. Det är viktigt att vårdgivaren ger hopp 
och stöd oavsett tillstånd som personen befinner sig i. Målet med omvårdnad är att förebygga 
hälsa, lindra lidande samt att främja hälsa och välbefinnande. En viktig del av omvårdnaden 
är att patienten och dess anhöriga upplever ömsesidighet, respekt samt känner trygghet i 
relationen (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Omvårdnad är legitimerade 
sjuksköterskors huvudsakliga kompetens vilket innefattar patientnära arbete samt ett 
vetenskapligt kunskapsområde (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2017).  
 
I en studie av Goh och Vehviläinen-Julkunen (2016) undersöktes patienters upplevelse av 
omvårdnad. Det framkom att brister i omvårdnaden var information från sjuksköterskor 
medan behandling och diagnostiska tester ansågs väl uppfyllda. Studien påvisade att patienter 
generellt var nöjda med omvårdnaden men upplevde tidsbrist hos sjuksköterskor samt en hög 
arbetsbelastning. Patienter uppfattade omvårdnaden som positiv när de bemöttes med respekt 
och medkänsla från sjuksköterskor. 	
	
2.4 Sjuksköterskeyrket  
Det är krav på legitimerade sjuksköterskor att kunna hantera olika typer av hälsoproblem för 
att ge patienter ökade möjligheter att bibehålla, återfå eller förbättra sin hälsa. Sjuksköterskors 
värdegrund skall färgas av ett etiskt förhållningssätt. Det är av vikt att detta förhållningssätt 
bland annat respekterar mänskliga rättigheter, autonomi och integritet samt visar hänsyn till 
tro och värderingar. För att uppnå en så jämlik och personcentrerad vård som möjligt skall 
legitimerade sjuksköterskor dessutom vara medvetna om vikten av olika faktorer såsom ålder, 
miljö, kön, socioekonomi och kultur (SSF, 2017). 
 
Genom åren har olika styrande dokument legat till grund för den vetenskapliga utvecklingen 
av sjuksköterskans yrke. År 1995 framkom att sjuksköterskors arbete skulle grunda sig i 
beprövad erfarenhet och vetenskap samt utifrån ett etiskt förhållningssätt. Begrepp som lyftes 
i ett styrdokument från 2004 var vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande, 
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professionellt ansvar samt självständigt arbete. Vidare, i ett styrdokument från 2005, 
betonades vikten av att bevara patienters integritet, värdighet och autonomi. Det är samhällets 
rådande normer och värderingar som avgör vad som är viktigt och därmed lägger grunden för 
vad som betonas i aktuella styrdokument (Bentling, 2013). 
 
Det är i Sverige vårdgivarens ansvar att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med 
våldsutsatta genom att fastställa rutiner (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
våld i nära relationer [SOSFS] 2014:4, kap. 8, 1 §). Vid misstanke om våld i nära relationer 
skall vårdgivaren se till att personal frågar om orsak till symtom och tecken i enskilt rum. 
Dessutom skall information om möjligheter till stöd och hjälp ges. Symtom som observerats 
samt eventuell information som delgivits skall dokumenteras i patientjournalen (SOSFS 
2014:4, kap. 8, 9 §). Det är slutligen hälso- och sjukvårdens ansvar att ge hjälp till den som 
söker vård samt att hänvisa patienten vidare för stöd inom andra kompetenser om så behövs 
(Socialstyrelsen, 2016).  
 
3. Problemformulering  
Våld i nära relationer är ett uttalat problem som kan uttrycka sig i flertalet olika former. 
Kvinnors symtom kan vara svåra att relatera till våld i nära relationer. Det ingår i sjukvårdens 
ansvar att utveckla och säkra kvalitet och rutin inom arbetet för våldsutsatta. Arbetet mot våld 
i nära relationer kan vara en långdragen process med olika barriärer, vilket innebär att 
ytterligare kunskap och utveckling kan vara fördelaktigt för att uppnå bästa möjliga vård. 
Detta motiverar aktuell studie som syftar till att beskriva faktorer som kan påverka 
omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
 
4. Syfte  
Syftet var att beskriva faktorer som kan påverka omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer.  
 
5. Metod  
5.1 Design  
En deskriptiv litteraturstudie genom systematiska sökningar av vetenskaplig litteratur med 
utgångspunkt i ett specifikt och avgränsat syfte. Den vetenskapliga litteraturen granskades 
kritiskt och redovisades (Kristensson, 2014).  
 
5.2 Sökstrategi  
Syftet samt inklusions- och exklusionskriterier definierades (Kristensson, 2014) och de 
meningsbärande orden “våld i nära relationer”, “omvårdnad” och “sjuksköterska” 
identifierades. Svenska MeSH nyttjades för att hitta engelska översättningar och tillhörande 
synonymer. Genom ämnesområdet omvårdnad valdes databaserna ASSIA, CINAHL och 
PsycINFO ut. Då databaser har olika ämnesord identifierades dessa för respektive databas 
genom thesaurus, CINAHL Headings och MeSH 2017. När sökningen på ämnesorden 
utfördes gav databaserna förslag på ytterligare ämnesord likvärdiga med de meningsbärande 
orden. Ord som stämde överens med syftet adderades till sökningen för att få ett större antal 
träffar (Karlsson, 2017). 
 
Under sökningen i de olika databaserna användes begränsningsfunktioner (Karlsson, 2017). 
De begränsningar som gjordes i samtliga databaser var “Peer reviewed”, publikationsår 
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mellan 2007-2017 samt artiklar skrivna på engelska. I Cinahl valdes åldersbegränsningen “All 
adult” och i PsycINFO valdes “Adulthood (18 yrs & older)”, åldersbegränsning fanns inte 
som val i ASSIA.  
 
För att öka träffsäkerheten användes de Booleska sökoperatorerna “AND” och “OR” enligt 
Bilaga 1. “OR” användes mellan synonymerna på ämnesorden vilket innebar att endast ett av 
orden behövde finnas med i träffen. Detta breddade sökningen och ökade sensitiviteten. 
“AND” användes sedan för att kombinera de tre meningsbärande orden med varandra i olika 
formationer enligt Bilaga 1. Det gjorde sökningen mer specifik och avgränsad då det innebar 
att samtliga ord som kombinerades fanns med i funna artiklar (Karlsson, 2017). 
 
5.3 Urval  
Inklusionskriterier som sattes upp för studien var sjuksköterskor och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Exklusionskriterierna var studier som enbart berörde annan hälso- och 
sjukvårdspersonal än sjuksköterskor, litteraturstudier samt studier om utsatta män eller barn 
(under 18 år). Sammanlänkningen av sökorden gav sammanlagt 151 artikelträffar i de tre 
utvalda databaserna vilket redovisas i Bilaga 1. Samtliga titlar och abstrakt lästes av båda 
författarna och sedan diskuterades vilka artiklar som skulle inkluderas. Detta utifrån om 
artiklarna svarade på studiens syfte samt valda inklusions- och exklusionskriterier. Första 
urvalet resulterade i 38 artiklar som sedan lästes i fulltext och bedömdes, 13 av artiklarna 
inkluderades sedan i urval två. Urval tre bestod av en kritisk kvalitetsgranskning där tre 
artiklar exkluderades relaterat till för låg kvalitet (Kristensson, 2014). Slutligen kvarstod tio 
artiklar som utformade resultatet i aktuell studie.  
 

5.4 Granskning 
Begränsningen “Peer reviewed” användes och innebar att sökresultatet endast innehöll 
material som innan publicering granskats av andra forskare vilket ökade kvaliteten (Karlsson, 
2017). När kvalitetsgranskningen skulle utföras diskuterades utvalda granskningsmallar av 
Kristensson för studierna och kriterier för kvalitetsgränser sattes upp. Det formades ett 
poängsystem där varje punkt i granskningsmallarna motsvarade ett poäng. Därefter 
kvalitetsgranskades artiklarna av författarna enskilt (Kristensson, 2014). Slutligen utfördes en 
värdering av artiklarna som delades in i tre grupper, studier med hög, medelhög eller låg 
kvalitet. Utfallet blev två studier med hög kvalitet, sex studier med medelhög kvalitet samt två 
med låg kvalitet. Anledningen till att de med låg kvalitet inkluderades var att de ansågs ha 
relevant information för undersökningsområdet samt betydelsefulla styrkor. Efter 
granskningen sammanställdes artiklarna i Bilaga 2 (Karlsson, 2017).  
	
5.5 Bearbetning och analys 
Artiklarna bearbetades med en integrerad analys genom att det först identifierades 
övergripande likheter och skillnader i artiklarnas resultatdel. Vidare identifierades olika 
kategorier där resultat med liknande innehåll samlades under samma kategori. Kategorierna 
utgjorde sedan underrubrikerna i resultatet av studien (Kristensson, 2014).  
	
5.6 Etiska överväganden  
Genomförd studie har tagit hänsyn till de etiska principerna autonomiprincipen, icke skada-
principen, rättviseprincipen samt nyttoprincipen. Autonomiprincipen upprätthölls då åtta av 
de inkluderade studierna hade informerat samtycke från deltagarna samt att de övriga två hade 
samtycke från avdelningarna där urvalet skedde. För att nyttoprincipen skulle bevaras fördes 
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en diskussion innan studien påbörjades kring att studien skulle vara noga övervägd och 
motiverad. Att nio studier hade ett godkännande från etisk kommitté samt att resterande studie 
innehåll ett etiskt resonemang var i enlighet med icke skada-principen. Rättviseprincipen 
upprätthölls genom att allas medverkan i studierna skedde på lika villkor (Kristensson, 2014). 
I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 1 §, fastställs det 
att all forskning som avser människor skall genomgå en etikprövning. Lagen applicerades i 
litteraturgranskningen så att studien blev etiskt försvarbar (Kristensson, 2014). 
 
Begreppen ärlighet och hederlighet är grunden i ett vetenskapligt arbete. Det har i uppsatsen 
upprätthållits genom eftersträvan att inte plagiera eller manipulera materialet. Att studier med 
både påvisbar effekt samt ingen eller negativ effekt inkluderats ger studien högre 
trovärdighet. Trovärdigheten har även ökat genom triangulering vid kvalitetsgranskningen 
samt att förförståelsen har åsidosatts genom tydliggörande, diskussion och medvetenhet kring 
författarnas befintliga förförståelse (Kjellström, 2017). 
 
6. Resultatredovisning 
Resultatet redovisas i tre kategorier och nio subkategorier enligt tabell 1.  
 
Tabell 1. Resultatet beskrivet i tre kategorier med tillhörande subkategorier. 
Kategorier Subkategorier 
Sjuksköterskors egenskaper  Upplevelser  

Ansvar 
Attityder 
Kompetens 

Barriärer  Barriärer hos sjuksköterskor  
Miljörelaterade barriärer  
Barriärer hos våldsutsatta  

Interventioner  Identifiering 
Omvårdnadsåtgärder 

 
	
6.1 Sjuksköterskors egenskaper  
6.1.1 Upplevelser  
Leppäkoski, Åstedt, Kurki och Paavilainen (2010) påvisade rädsla hos personal för att kränka 
patienters integritet genom bristande kunskap kring samtal om våld i nära relationer. Det 
resulterade i en känsla av maktlöshet, hjälplöshet och frustration i att inte kunna ingripa samt 
avvärjning från den våldsutsatta vid försök till ingripanden. Natan och Rais (2010) påpekade 
frustration över att inte kunna påverka kvinnans situation. Al-Natour, Qandil och Gillspie 
(2016) påvisade känslor av hopplöshet och skyldighet vid frånvaro av intervention relaterat 
till rädsla kring konsekvenser för den våldsutsatta. Vidare framkom känslor av 
tillfredsställelse och glädje hos sjuksköterskor i fall då deras ansträngningar resulterade i 
förändring. Robinson (2010) beskrev glädje i att kunna hjälpa våldsutsatta via rådgivning 
även om det inte påvisades direkta resultat, även säkerhetsaspekten kunde uppmuntra 
sjuksköterskor till intervention. Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2013) påvisade 
vikten av öppna diskussioner och kunskap kring olika former av våld vilket deltagare i studien 
uppgav hade fungerat i tidigare möten med våldsutsatta. Det upplevdes att kunskap inom 
ämnet var relaterat till fler interventioner (Efe & Taskin, 2012; Leppäkoski & Paavilainen, 
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2013; Natan & Rais, 2010). Al-Natour et al. (2016) påvisade att vid omvårdnad av våld i nära 
relationer upplevdes fördelar i form av erfarenhet och trygghet gällande identifiering. 
 
6.1.2 Ansvar 
Sjuksköterskor ansåg att intervention kring våld i nära relationer inte ingick i deras 
ansvarsområde (Al-Natour, Gillespie, Felblinger & Wang, 2014; Al-Natour et al., 2016; Efe 
& Taskin, 2012; Sprague Hatcher, Wollett & Black, 2015) men att de ändå ville hjälpa den 
utsatta (Efe & Taskin, 2012; Sprague et al., 2015). Sprague et al. (2015) menade att vårda var 
en del av sjuksköterskans ansvar vilket bidrog till att patienter sökte sig till sjuksköterskor för 
behandling, stöd och omvårdnad. I en studie av Natan och Rais (2010) ansåg sjuksköterskor 
att det ingick i yrkesrollen att identifiera och samtala om våld, samt att de var kvalificerade att 
göra det. Omkring hälften av dessa sjuksköterskor intygade att det saknades avdelningsrutiner 
medan resterande fastslog att det fanns rutiner kring omvårdnaden av våldsutsatta. I en studie 
av Robinson (2010) påtalades att ökad insikt i arbetsplatsens rutiner kring våld i nära 
relationer kunde minska kunskapsbristen. Studien av Al-Natour et al. (2016) påvisade att 
anamnes, rådgivning och hänvisningar till andra professioner ihop med emotionellt och 
medicinskt stöd ansågs vara en del av yrkesprofessionen. 
 
6.1.3 Attityder 
Sjuksköterskor i en studie av Efe och Taskin (2012) påpekade att de inte utförde någon 
intervention mot våld i nära relationer då det ansågs att kvinnan inte hade något skyddsnät 
och därför skulle interventionen inte ha någon effekt. I Robinsons (2010) studie framkom att 
individuella attityder hos sjuksköterskor kunde förhindra interventioner då åsikter kunde vara 
att den utsatta inte skulle förändra sin situation eller vara ärlig i samtalet. Sjuksköterskor 
ansåg att våld i nära relationer var ett socialt problem, inte ett problem för sjukvården samt att 
det var tidskrävande varav frågor kring ämnet undveks. Leppäkoski et al. (2010) påvisade 
attityder där det ansågs att patienter som inte erkände sin utsatthet inte önskade någon hjälp. I 
en studie av Watt, Bobrow och Moracco (2008) ansåg sjuksköterskor att orsaken till våldet 
skylldes på andra faktorer som alkohol på grund av rädsla och kärlek för förövaren. 
Sjuksköterskor i studien av Natan och Rais (2010) ansåg det inte vara kränkande att fråga om 
våld då den utsatta inte bar skulden. Slutligen ansåg 72 procent av sjuksköterskor i en studie 
av Al-Natour et al. (2014) att offrets personlighet hade en bidragande faktor till våldet. I 
samma studie menade ungefär hälften av sjuksköterskorna att offren själva hade valt 
situationen.  
 
6.1.4 Kompetens   
Sjuksköterskor med utbildning inom ämnet upplevde en ökad kompetens kring svårigheter i 
att identifiera våld i nära relationer (Leppäkoski et al., 2010). Flertalet studier påtalade 
relevansen av utbildning i att identifiera och hantera våld i nära relationer (Efe & Taskin, 
2012; Leppäkoski et al., 2010; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Natan & Rais, 2010; 
Robinson, 2010). Det framkom i studier att utebliven utbildning kring omvårdnad av våld i 
nära relationer upplevdes av nästan hälften (Natan & Rais, 2010), två tredjedelar (Leppäkoski 
& Paavilainen, 2013) och de flesta (Efe & Taskin, 2012). Inom grundutbildningen framkom 
avsaknad av praktiskt utövande (Efe & Taskin, 2012).  
 
6.2 Barriärer  
6.2.1 Barriärer hos sjuksköterskor   
Al-Natour et al. (2014) och Al-Natour et al. (2016) talade om barriärer hos sjuksköterskor i 
form av okunskap och brist på utbildning kring identifiering av våld i nära relationer. 



 

	 7	

Utebliven identifiering kunde leda till självmordstankar, fysiska och mentala skador, sociala 
problem och negativ effekt på självkänslan hos den våldsutsatta (Al-Natour et al., 2016). 
Tecken på våld kunde missas genom kunskapsbrist hos sjuksköterskor i kombination med 
trovärdig anamnes kring uppkomsten av skadorna. Detta trots att symtom vid den fysiska 
undersökningens inte kunde kopplas samman med kvinnans berättelse. Al-Natour et al. 
(2016) talade om barriärer som okunskap kring rutiner och sjuksköterskans roll.  
 
Sjuksköterskor i en studie av Al-Natours et al. (2014) menade att det inte fanns tillgång till 
andra professioner som kunde ta över ansvaret. Fokus låg istället på att omvårdnad för 
samtliga patienter skulle vara inom samma ramar, där psykologiskt stöd inte prioriterades. Då 
arbetsbeskrivningen inte innefattade undersökning kring våld i nära relationer ansåg 
sjuksköterskor att det låg utanför deras profession vilket bidrog till rädsla för att bli avskedade 
vid intervention. Al-Natour et al. (2014) och Efe och Taskin (2012) påvisade känslor av 
otrygghet hos sjuksköterskor som en barriär genom rädsla för förövaren och möjliga 
våldsamma utfall mot personal och den utsatta kvinnan. Slutligen beskriver Al-Natour et al. 
(2016) den konservativa kulturen i Jordanien som en barriär genom att det var opassande för 
män att undersöka kvinnor samt att våld doldes och accepterades för att skydda familjens 
värdighet och rykte. Sjuksköterskor i en studie av Efe och Taskin (2012) menade att våld är 
en familjeangelägenhet i Turkiet.  
 
6.2.2 Miljörelaterade barriärer  
I en studie av Leppäkoski et al. (2010) framkom miljörelaterade barriärer som komplicerade 
omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Dessa barriärer var tidsbrist och hög arbetsbelastning 
vilket resulterade i koncentrationssvårigheter samt inga privata rum eller skyddad miljö. Efe 
och Taskin (2012) påvisade att tidsbrist och hög arbetsbelastningen bidrog till att det inte 
fanns tid att samtala med patienterna, fokus låg då enbart på det mest akuta.  
 
6.2.3 Barriärer hos våldsutsatta 	
Leppäkoski et al. (2010) berättade om svårigheter att relatera symtom till våldsutsatthet då 
patienter under vårdtillfället inte uttryckte våld eller sökte vård med akuta skador. Bradbury-
Jones et al. (2013) påvisade svårigheter för personal att upptäcka våld i nära relationer då 
våldet doldes samt förnekades när frågan ställdes. Leppäkoski et al. (2010) menade att 
barriärer kunde vara ständig närvaro av förövaren eller andra anhöriga. Rädsla, förnekelse, 
ekonomiskt beroende samt att bli dömda av vården ansåg sjuksköterskor i en studie gjord av 
Watt et al. (2008) vara orsaker till varför den utsatta inte sökte vård. I studien av Bradbury-
Jones et al. (2013) ansåg sjuksköterskor att kvinnor inte alltid var medvetna om sin utsatthet 
genom att det inte definierades som våld.  
 
6.3 Interventioner  
6.3.1 Identifiering 
Enligt Al-Natour et al. (2014) identifierades våld i nära relationer oftare vid fysiska skador 
jämfört med symtom som depression, kronisk bäckensmärta, huvudvärk eller IBS. 
Sjuksköterskor i en studie av Robinson (2010) menade att de endast lyfte ämnet vid synliga 
symtom på vad som individuellt uppfattades som tecken på våld. Sjuksköterskor i en studie av 
Al-Natour et al. (2016) förklarade att de oftast inte frågade om våld i nära relationer trots 
misstanke om förekomst. Det framkom att 45 procent talade om ämnet endast om patienten 
själv nämnde det (Leppäkoski & Paavilainen, 2013). Drygt en tredjedel av sjuksköterskorna 
frågade angående våld i nära relationer medan en tredjedel inte gjorde det. Närmare 40 
procent påstod att de inte hade identifierat våld genom frågor kring ämnet medan resterande 
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ansåg sig ha identifierat våld under det senaste året (Natan & Rais, 2010). Slutligen menade 
60 procent av sjuksköterskorna i studien av Natan och Rais (2010) att de efter deltagandet i 
studien skulle lyfta ämnet för att kunna identifiera våld i nära relationer.  
 
6.3.2 Omvårdnadsåtgärder 
Sjuksköterskor ansåg att omvårdnaden borde innehålla information kring alternativa 
tillvägagångssätt samt trygghet och respekt när en kvinna beslutat att lämna relationen. Det 
kunde handla om tillgång till telefon, privat rum samt emotionellt stöd och möjlighet till 
öppna samtal (Watt m. fl., 2008). Det utfördes omvårdnadsåtgärder i form av personligt och 
praktiskt stöd, information om hjälpmöjligheter och nummer samt hänvisning till andra 
professioner. Det planerades in och uppmuntrades till uppföljning för patienter och 
dokumentation av symtom och patientsamtal utfördes (Leppäkoski & Paavilainen, 2013; 
Natan & Rais, 2010; Watt et al., 2008). Vidare menade sjuksköterskor i studien av Watt et al. 
(2008) vikten av att upprepa möjlighet till hjälp samt uppmuntra till att söka vård igen. Det 
framkom att väl fungerande rutiner samt samarbete och tillgång till olika professioner 
resulterade i fler omvårdnadsåtgärder mot våld i nära relationer (Leppäkoski & Paavilainen, 
2013). Sjuksköterskor ansåg att när utsatta kvinnor inte definierade sin situation som 
misshandel krävdes omvårdnadsåtgärder i form av öppna diskussioner för att ge möjlighet till 
medvetenhet kring utsattheten (Bradbury-Jones et al., 2013). 
 
7. Resultatsammanfattning  
Studiens resultat påvisade olika påverkande faktorer avseende omvårdnaden av kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer. Det framkom en kunskapsbrist kring våld i nära relationer 
och barriärer som förhindrade interventioner. Attityder, erfarenheter, rädsla för att kränka och 
bristande säkerhet, rutiner, miljö samt bristande följsamhet från den utsatta var faktorer som 
påverkade omvårdnaden. Utbildning, erfarenheter och rutiner ansågs frambringa en känsla av 
trygghet vilket resulterade i fler omvårdnadsåtgärder. 
 
8. Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie kan vara en bra metod för att få en forskningsöversikt av relevant data som 
sedan kan omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). Det ansågs relevant att beskriva och 
sammanställa det rådande kunskapsläget för att identifiera faktorer som kan påverka 
omvårdnaden av våld i nära relationer. Det för att kunna förbättra och öka 
omvårdnadsåtgärder för kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Vidare ansågs våld i nära 
relationer vara ett känsligt ämne och kanske inte etiskt försvarbart för författarna att utföra en 
intervjustudie då tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet var bristande.  
 
En styrka i studien anses vara att tre databaser användes vilket bekräftas av Henricson (2017) 
som berättar att sökningar i fler databaser ökar validiteten av litteraturstudien genom ökad 
chans att finna relevanta artiklar. Omvårdnad och våld i nära relationer var nyckelord som 
valdes utifrån syftet och då sjuksköterskans huvudsakliga kompetens är omvårdnad (SSF, 
2017) valdes även sjuksköterska ut som ett sökord för att få en bredare sökning. När de 
Booleska sökoperatorerna användes för att kombinera de olika sökorden (Karlsson, 2017) 
utfördes en provsökning som resulterade i att “våld i nära relationer” ansågs vara det bärande 
begreppet. Därför kombinerades “våld i nära relationer” med de andra sökorden på olika sätt 
via AND-funktionen. När enbart “sjuksköterska” och “omvårdnad” kombinerades framkom 
ett mycket omfattande resultat som berörde alla områden inom vården vilket inte ansågs 
relevant.  
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Publikationsåren begränsades till de tio senaste åren för att få fram tidsenlig forskning 
(Kristensson, 2014). Det ansågs stärka studien med grund i att lagstiftning förändras och 
arbetet kring våld utvecklas. Antagandet grundar sig i handlingsplanen från FN:s fjärde 
kvinnokonferens i Peking 1995 där det fastslogs att kvinnovåldet skulle stoppas genom 
lagstiftning som skulle genomdrivas och efterlevas (Regeringskansliet, 1997). Genom 
tidsbegränsningen förväntas lagstiftning med grund i handlingsplanen haft tid att utformats 
samt att inkluderade studier utförts utifrån denna. Litteraturstudien anses därför vara aktuell.  
  
I studien inkluderades både kvantitativa och kvalitativa studier då det önskades en översikt av 
förekomsten samt subjektiva uppfattningar kring omvårdnadsåtgärder vid våld i nära 
relationer. Kristensson (2014) klargör att kvantitativ forskning undersöker skillnader, 
förekomster, orsaker eller samband av ett fenomen. Kvalitativ forskning fokuserar istället på 
att varje människa är unik med en individuell verklighetsuppfattning som formas genom 
tolkningar.  
 
Det sågs som en styrka att enbart inkludera vuxna kvinnor för att få ett homogent urval, vilket 
kan resultera i ett mer jämförbart resultat. Det kan dock ha motverkats genom att det inte 
gjordes några geografiska begränsningar. Studier från olika delar av världen inkluderades för 
att få en översikt av hur våld i nära relationer yttrar sig globalt. Överförbarheten kan försvåras 
av att lagar, kultur, olikheter i sjukvårdssystem samt resurser kan se olika ut världen över.  
 
Under urvalsprocessen och den integrerade analysen användes triangulering då båda 
författarna läste och skrev samman resultatet för att öka trovärdigheten och minska påverkan 
av förförståelsen (Kristensson, 2014). Det anses vara en styrka men trots att förförståelsen 
sattes i parentes kan det inte helt uteslutas att den haft en viss påverkan på analysprocessen. 
En svaghet i studien kan vara att två av artiklarna visade sig ha låg kvalitet under 
kvalitetsgranskningen. Studien av Efe och Taskin (2012) inkluderades eftersom den 
innefattade en välplanerad metod med relevant struktur på intervjun samt att resultatet 
innehöll citat. Det gjorde att studiens låga poäng relaterat till att studiegrupp och bortfall samt 
att författarnas förförståelse inte var redovisat vägdes upp. Studien av Natan och Rais (2010) 
ansågs kunna inkluderas trots låg kvalitet då det hade genomförts en pilotstudie samt att 
resultatet redovisats tydligt genom statistik och tabeller. Svagheter i studien som bidrog till  
låga poäng var att det saknades powerberäkning och bias. Båda studierna hade ett etiskt 
övervägande vilket bidrog till anledningen att inkludera dem.  
 
8.2 Resultatdiskussion  
I bakgrunden beskrivs det att våld kan yttra sig genom bland annat fysiskt, sexuellt och 
psykiskt våld och ofta sker en kombination av dessa typer. Det kan vara svårt att identifiera 
tecken och symtom på våld i nära relationer då det kan indikera andra former av skador eller 
sjukdomar (Socialstyrelsen, 2016). Omvårdnad innebär att lindra lidande, främja hälsa och 
välbefinnande samt att patienten skall uppleva ömsesidighet, respekt och trygghet i relationen 
(SSF, 2016). Omvårdnad i sin tur är den legitimerade sjuksköterskans huvudsakliga 
kompetens. Det är vidare viktigt med ett etiskt förhållningssätt samt en personcentrerad vård 
med respekt för autonomi, integritet samt tro och värderingar (SSF, 2017).  
 
I resultatet framkom att negativa attityder resulterade i frånvaro av omvårdnadsåtgärder. 
Negativa attityder kunde vara att personalen ansåg att den utsatta inte hade något skyddsnät 
(Efe & Taskin, 2012), förnekade sin utsatthet (Leppäkoski et al., 2010; Robinson, 2010) samt 
att ingen förändring i situationen skulle ske (Robinson, 2010). Det framkom åsikter kring att 
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den utsattas personlighet hade en bidragande faktor till våldet samt att situationen var 
självvald (Al-Natour et al., 2014). Negativa attityder kan antas påverka agerandet vilket i sin 
tur kan påverka hur omvårdnaden utförs. Enligt Jordan (2013) ligger attityder till grund för 
individuella beteenden samt personliga åsikter. Ett antagande skulle kunna vara att 
sjuksköterskor skall kunna lägga sina fördomar och negativa attityder åt sidan vid bemötandet 
av patienter samt att vård skall ske på lika villkor oavsett utsatthet, bakgrund eller kultur. 
Antagandet styrks av SSF (2016) som förklarar att människors lika värde måste tas till hänsyn 
i vårdrelationen då personalen har en maktposition relaterat till patientens behov av vård. Det 
innebär att arbetet skall utföras personcentrerat med hänsyn till patientens berättelse om sitt 
tillstånd samt utifrån individuella förutsättningar forma en vårdplan (SSF, 2016). 
 
Miljörelaterade barriärer mot omvårdnad av våld i nära relationer visade sig vara tidsbrist, 
hög arbetsbelastning, otrygg miljö (Efe & Taskin, 2012; Leppäkoski et al., 2010) och frånvaro 
av privata rum (Leppäkoski et al., 2010). Ett antagande kan vara att miljön inte skall vara en 
faktor som kan påverka omvårdnaden negativt. Vid våld i nära relationer är det i Sverige 
vårdgivarens ansvar att fastställa rutiner (SOSFS 2014:4, kap 8, 1 §) och vid misstanke skall 
privat rum användas under omvårdnaden (SOSFS 2014:4, kap 8, 9 §). Ett antagande kan vara 
att vårdgivaren skall reducera miljörelaterade barriärer som brist på privata rum eller tidsbrist 
för att uppnå god vård. Vilket kan antas vara ett stort problem inom vården då Ellis (1999) i 
en studie beskrev att de tre främsta barriärerna var brist på avskildhet, tidsbrist samt 
kunskapsbrist. Trots att vård inte bör påverkas av miljörelaterade barriärer tyder forskning på 
att det ändå gör det. Friberg, Husebø, Olsen och Sætre Hansen (2016) lyfte fram vikten av 
kritiskt tänkande vilket utvecklas via erfarenheter. Kritiskt tänkande antogs öka via utbildning 
som skulle kunna förbättra arbetet och minska misstagen. En slutsats kan antas vara att 
tidsbristen kan minska genom ökad erfarenhet och utbildning som skulle kunna reducera 
risken för misstag.  
 
I Jordanien påvisades den konservativa kulturen som en barriär genom att det var opassande 
för män att undersöka kvinnor samt att våld accepterades för att skydda familjens värdighet 
och rykte (Al-Natour et al., 2016). Efe och Taskin (2012) påvisade att våld i nära relationer  
ansågs vara en familjeangelägenhet i Turkiet. Ett antagande kan vara att olika kulturer har 
olika normer kring könsroller och relationer. Då Sverige kan ha blivit ett mer mångkulturellt 
samhälle kan ett antagande vara att personal behöver ha olika kulturer i åtanke under 
omvårdnaden. Sveriges lagar gäller inom svensk sjukvård och det anses viktigt att ha vetskap 
kring kulturella skillnader för att uppnå så god individanpassad omvårdnad som möjligt inom 
lagarna. Att Sverige kan ha blivit ett mer mångkulturellt samhälle styrks av Statistiska 
centralbyrån (2017) som påvisar en ökning av invandring framförallt de senaste tio åren. I 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 1 §, kap. 3 fastställs att målet med hälso- och 
sjukvård är en god hälsa och vård för hela befolkningen. Detta kan tänkas stärka det 
antagande att sjukvården och dess lagar skall tillämpas oavsett kulturella normer. 
Avslutningsvis kan det anses att kulturella normer inte gör det acceptabelt med våld i nära 
relationer utan det skall alltid behandlas av vården.  
 
Frånvaro av interventioner gav känslor av nedstämdhet (Al-Natour et al., 2016; Leppäkoski et 
al., 2010) relaterat till kunskapsbrist (Leppäkoski et al., 2010). Det påvisades frånvaro av 
utbildning kring bemötande av våld i nära relationer (Efe & Taskin, 2012; Leppäkoski & 
Paavilainen, 2013; Natan & Rais, 2010) samt avsaknad av praktisk träning inom 
grundutbildningen (Efe & Taskin, 2012). En antydan kan vara att det krävs god utbildning, 
kunskap och erfarenheter för att reducera känslor av otillräcklighet. Om sjuksköterskor fick 
genomgå utbildning hade det kunnat leda till en känsla av trygghet i omvårdnaden av kvinnor 
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utsatta för våld i nära relationer. Vidare kan det antas att det är viktigt att sjuksköterskan 
synliggör situationen för den utsatte samt tillgodoser patienten med stödjande resurser och 
information. Detta styrktes av Tower (2006) som visade att sjukvårdspersonal som berört våld 
i nära relationer under utbildning upplevde färre barriärer samt oftare ställde frågor om ämnet. 
Utbildning ledde till ökad självkänsla samt minskad rädsla att förolämpa eller skuldbelägga 
offret.  
 
Det framkom att utbildning i att identifiera och hantera våld i nära relationer ansågs relevant 
(Efe & Taskin, 2012; Leppäkoski et al., 2010; Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Natan & 
Rais, 2010; Robinson, 2010) samt att kunskapsutveckling var relaterat till fler 
omvårdnadsåtgärder (Bradbury-Jones et al., 2013; Efe & Taskin, 2012; Leppäkoski & 
Paavilainen, 2013; Natan & Rais, 2010). En tanke kan vara att det bildas en god cirkel av 
ökad kunskap som kan bidra till fler omvårdnadsåtgärder som i sin tur ger ökad erfarenhet. 
Det kan resultera i fler framgångsrika omvårdnadsåtgärder som gynnar den utsatta samt ger 
sjuksköterskor en ökad känsla av tillfredsställelse och trygghet. Det framkom i en studie av 
Boursnell och Prosser (2010) att sjuksköterskor själva ansåg sig ha fått signifikant ökad 
medvetenhet kring rutiner efter en utbildning avseende våld i nära relationer. Efter 
utbildningen hade sjuksköterskor kunskap om vad deras ansvar var samt att de kände sig mer 
självsäkra och visste vart de skulle hänvisa den utsatta. En slutsats kan antas vara att 
utbildning inom våld i nära relationer bör inkluderas antingen på arbetsplatsen eller i 
grundutbildningen. Inkludering av utbildning skulle kunna resultera i förbättrad självkänsla, 
kunskap och fler omvårdnadsåtgärder. 
 
Omvårdnadsåtgärder som utfördes var personligt och praktiskt stöd, information om 
hjälpmöjligheter, hänvisning till andra professioner samt dokumentation och uppföljning 
(Leppäkoski & Paavilainen, 2013; Natan & Rais, 2010; Watt et al., 2008). Det skulle kunna 
anses viktigt att sjuksköterskor har kunskap kring vidare hänvisning samt vilken profession 
som förväntas göra vad. Friberg et al. (2016) uttryckte vikten av fungerande rutiner samt ett 
ansvar hos personalen att följa dessa. Dessutom påvisades vikten av kunskap kring vilken 
profession som gör vad samt en tydlig kommunikation som då resulterade i ett fungerande 
interprofessionellt arbete. En slutsats kan vara att genom väl fungerande rutiner vet 
personalen vilka omvårdnadsåtgärder som skall utföras och vilket ansvar olika professioner 
har, vilket kan bidra till en mer effektiv vård. 
 

9. Slutsatser och kliniska implikationer   
Det påvisades svårigheter kring omvårdnad av våld i nära relationer där påverkande faktorer 
var miljö, kunskapsbrist, attityder och kulturella normer. Sjuksköterskor ansåg att 
information, olika former av stöd och hänvisning var relevanta omvårdnadsåtgärder. Studiens 
resultat skulle kunna användas kliniskt för att ge en ökad kunskap av befintliga barriärer och 
på så vis möjliggöra optimering av omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
Vidare kan det antas att utbildning inom ämnet behöver inkluderas i 
sjuksköterskeutbildningen eller på arbetsplatsen för att motverka svårigheter i omvårdnaden. 
Fortsatt forskning anses relevant kring hur omvårdnaden bör utföras inom våld i nära 
relationer. Det för att inkludera relevant information i utbildningen vilket sedan lägger 
grunden för en god omvårdnad och kan leda till färre negativa attityder kring våld i nära 
relationer. Forskning gällande utbildning av omvårdnad vid våld i nära relationer kan utföras 
genom att undersöka om utbildningen lämpar sig bäst inom sjuksköterskeutbildningen eller 
senare genom arbetsplatsen. Fortsatt förslag på forskning kring omvårdnad av kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer kan vara en randomiserad kontrollerad studie för sjuksköterskor där 
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en interventionsgrupp inkluderar frågan om våld i anamnesen till alla patienter. Att inkludera 
frågan i anamnesen skulle kunna undersöka om en ökad frekvens av identifiering av våld i 
nära relationer skulle ske. 	  
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Bilagor  
Bilaga 1 - Sökmatris  
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl  
2017-11-01 
Kl. 17.00 

1.Nurses OR Practical nurses 
OR Primary nursing 
-Exact subject heading  
-Peer reviewed 
-English language 
-All adult  
-Published date 2007-2017 

3 052 0 0 0 

Cinahl  
2017-11-02 
Kl. 17.05 

2. Nursing care OR Patient 
care OR Practical nursing OR 
Nursing practice, evidence 
based 
-Exact subject heading  
-Peer reviewed 
-English language 
-All adult  
-Published date 2007-2017 

4 174 0 0 0 

Cinahl  
2017-11-02 
Kl. 17.10 

3. Domestic violence OR 
Intimate partner violence OR 
Dating violence 
-Exact subject heading  
-Peer reviewed 
-English language 
-All adult  
-Published date 2007-2017 

4 056 0 0 0 

Cinahl  
2017-11-02 
Kl. 17.15 

1 AND 2 AND 3 0 0 0 0 

Cinahl  
2017-11-02 
Kl. 17.30 

1 AND 3  24 10 6 5 

Cinahl  
2017-11-02 
Kl. 17.45 

2 AND 3 7 3 1 0 

	  



 

	

	
Databas Sökord Resultat av 

sökningen  
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl. 18.00 

1. Public Health Service 
Nurses OR Nurses OR  Allied 
Health Personnel 
-Subjects [Exact] 
-Peer Reviewed 
-English language 
-Adulthood (18 yrs & older) 
-Published date 2007-2017  

11 178 0 0 0 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl. 18.05 

2. Intimate Partner Violence 
OR Domestic Violence OR 
Partner Abuse 
-Subjects [Exact] 
-Peer Reviewed 
-English language 
-Adulthood (18 yrs & older) 
-Published date 2007-2017  

5 639 0 0 0 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl. 18.10 

3. Nursing OR Caring 
Behaviors 
-Subjects [Exact] 
-Peer Reviewed 
-English language 
-Adulthood (18 yrs & older) 
-Published date 2007-2017  

7 060 0 0 0 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl 10.15 

1 AND 2 AND 3 6 0 0 0 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl. 18.30 

1 AND 2 47 13 4 (5)* 4 (5)* 

PsycINFO: 
2017-11-02 
Kl. 18.45 

2 AND 3 20 1 0 0 

	 	 	 	 	 	 	 	 * Dublettartikel	 	



 

	

	
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 Urval 2 Urval 3 

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 10.15 

1. Public health nurses OR 
Primary nurses OR Nurses 
OR Staff nurses OR 
Community nurses -
Mainsubject.Exact 
-Peer Reviewed 
-English Language 
-Publish date 2007-2017 

14 839 0 0 0 

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 10.30 

2. Practice nursing OR Public 
health nursing OR Patient 
care 
-Mainsubject.Exact 
-Peer Reviewed 
-English Language 
-Publish date 2007-2017 

4 710 0 0 0 

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 10.45 

3. Domestic Violence 
-Mainsubject.Exact 
-Peer Reviewed 
-English Language 
-Publish date 2007-2017 

3 424 0 0 0 

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 10.50 

1 AND 2 AND 3 0 0 0 0 

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 10.55 

1 AND 3 43 10 2  1  

ASSIA: 
2017-11-09 
Kl. 11.00 

2 AND 3 4 1 0 0 



 

	

Bilaga 2 – Artikelmatris  
Författare, år titel, 
tidskrift, 
sidnummer, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Al-Natour, A., 
Gillespie, G. L., 
Felblinger, D., & 
Wang, L. L. (2014). 
Jordanian Nurses’ 
Barriers 
to Screening for 
Intimate 
Partner Violence. 
Violence Against 
Women, 20(12), 
1473–1488. 
doi:10.1177/10778012
14559057 
 
Jordanien 

Att utvärdera 
jordanska 
sjuksköterskors 
undersökning av 
våld i nära relationer 
och barriärer 

-Metod: Kvantitativ  
-Design: Tvärsnittsstudie  
-Inklusionskriterier: Jordanska  
sjuksköterskor, boende i staden där 
datainsamlingen skedde, arbetsplats 
där sjukvård ges till kvinnliga patienter 
(kvinnliga sjukhusenheter, 
hälsokliniker eller akutavdelning) 
-Exklusionskriterier: Ej beskrivet  
-Urval: Stratifierat slumpmässigt 
urval. 125 deltagare. 
-Bortfall: Inget  
-Studiegrupp: 103 kvinnor, 22 män. 
Medelålder 31,9 år. Medelvärde av 
yrkeserfarenhet 10 år. 124 muslimer.  
-Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 
-Analysmetod: Statistisk analys  

-Styrkor: Fler deltagare än vad som 
krävdes för 95 % power i studien. Inga 
bortfall. Stratifierat randomiserat 
urval. Analysmetod  
-Svagheter: Datainsamlingen bestod 
av självrapportering. Insamling skedde 
endast i en stad, kanske ej 
generaliserbart. Använde instrument 
från västerländsk kultur.  
-Kvalitet: Hög  

-Påvisade lägre undersökning för 
våld i nära relationer hos 
sjuksköterskor i Jordanien jämfört 
med sjuksköterskor i USA  
 
-Främsta barriären var brist på 
stöd från arbetsplatsen  

  



 

	

 
Författare, år titel, 
tidskrift, 
sidnummer, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Al-Natour, A., Qandil, 
A., & Gillspie, G. L. 
(2016). Nurses’ roles 
in screening for 
intimate partner 
violence: A 
phenomenological 
study. International 
nursing review, 63(3), 
422-428. 
 
Jordanien  

Att beskriva 
jordanska 
sjuksköterskors roll 
och handling i 
undersökning av 
våld i nära relationer 

-Metod: Kvalitativ  
-Design: Deskriptiv   
-Inklusionskriterier: Jordansk, minst 
22 år, sjuksköterska minst ett år, 
arbetskontakt med kvinnliga patienter 
och misstänkta utsatta för våld i nära 
relationer 
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Ändamålsenligt urval, 12  
-Bortfall: Ej redovisat  
-Studiegrupp: 6 kvinnor, 6 män. 
Medelålder 29 år. Muslimer 
-Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju 
-Analysmetod: Inspelning och 
transkribering. Teman formades 

-Styrkor: Väl kontrollerad dataanalys 
av flera personer. Lika många kvinnor 
som män. Väl motiverad metod. 
Insatta författare.  
-Svagheter: Ej generaliserbart.  
-Kvalitet: Hög  

-Framkom ansvarsområden och 
roller vid bemötande av våld i 
nära relationer  
 
-Påvisade fördelar med att 
undersöka och nackdelar med att 
inte undersöka våld i nära 
relationer  
 
-Barriärer mot att undersöka om 
våld i nära relationer framkom i 
studien  

  



 

	

 
Författare, år titel, 
tidskrift, sidnummer, 
land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Bradbury-Jones, C., 
Taylor, J., Kroll, T., & 
Duncan, F. (2013). 
Domestic abuse 
awareness and 
recognition among 
primary healthcare 
professionals and 
abused women: A 
qualitative 
investigation. Journal 
of clinical nursing, 
23(21-22), 3057-3068. 
doi:10.1111/jocn.1253
4  
 
Skottland 

Att undersöka 
primärvårdspersonals 
åsikter kring våld i 
nära relationer samt 
problematiken kring 
avslöjandet  

-Metod: Kvalitativ 
-Design: Explorativ 
-Inklusionskriterier: Personal som 
stöttat en kvinna efter avslöjandet 
kring våld i nära relationer, kvinnor  
utsatta för våld i nära relationer samt 
att de avslöjat det för 
sjukvårdspersonal 
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Ändamålsenligt urval, 43 
-Bortfall: Ej redovisat  
-Studiegrupp: 29 sjukvårdspersonal, 
14 utsatta kvinnor 
-Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer och 
fokusgrupper  
-Analysmetod: Inspelning, 
transkribering. Teman formades 

-Styrkor: Två synvinklar på syftet. 
Semistrukturerade intervjuer och 
fokusgrupper. Motiverad 
tillförlitlighet.  
-Svagheter: Sekundär analys av data 
insamlad under annan 
undersökningsfråga, urvalet av 
kvinnorna skedde inom en 
organisation kring våld i hemmet och 
de kan därför ha mer insikt, litet urval 
kan ge låg generaliserbarhet. 
-Kvalitet: Medelhög  

-Kunskap inom förekomst och 
natur av våld i nära relationer 
varierar 
 
-Många kvinnor identifierar inte 
sina erfarenheter som misshandel 

  



 

	

 
Författare, år titel, 
tidskrift, 
sidnummer, land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Efe, S. Y., & Taskin, 
L. (2012). Emergency 
nurses’ barriers to 
intervention of 
domestic violence in 
Turkey: A qualitative 
study. Sexuality and 
disability, 30(4), 441-
451. 
doi:10.1007/s11195-
012-9269-1  
 
Turkiet  

Att beskriva faktorer 
som förhindrar 
adekvat 
tillhandahållande av 
omvårdnad för 
kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer 

-Metod: Kvalitativ 
-Design: Deskriptiv 
-Inklusionskriterier: Arbetat på 
akutmottagning minst ett år 
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Ändamålsenligt urval, 30 
-Bortfall: Ej redovisat 
-Studiegrupp: Ej redovisat  
-Datainsamlingsmetod: Fördjupad 
intervju 
-Analysmetod: Inspelning, 
transkribering. Teman formades 

-Styrkor: Analysmetod. Granskning av 
intervjufrågor. Urvalsmetod. Citat i 
resultatet  
-Svagheter: Studiens resultat är endast 
riktat till sjuksköterskor på 
akutmottagningar. Resultatet och 
diskussionen ihopskrivet. 
Studiegruppen och bortfall ej 
redovisat. Ej redovisat författarnas 
förförståelse  
-Kvalitet: Låg  

-Sjuksköterskor kände en 
kunskapsbrist vilket bidrog till att 
det inte kändes adekvat för dem 
att utföra interventioner  
 
-Sjuksköterskor kände tidsbrist 
och brist på privata rum som en 
barriär mot att tala med patienter 
om våld i nära relationer  

  



 

	

 
Författare, år titel, 
tidskrift, sidnummer, 
land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Leppäkoski, T., & 
Paavilainen, E. (2013). 
Intervention for 
women exposed to 
acute intimate partner 
violence: Emergency 
professionals’ 
perspective. Journal of 
clinical nursing, 
22(15-16), 2273-2285. 
doi:10.1111/j.1365-
2702.2012.04202.x 
 
Finland  

Att beskriva 
interventioner och 
handlingar utförda 
av professionella på 
akutmottagning  

-Metod: Kvantitativ 
-Design: Tvärsnittsstudie  
-Inklusionskriterier: Kvinnor som 
söker akutvård för fysiska skador 
orsakat av intimt partnervåld av en 
man 
-Exklusionskriterier: Våld från andra 
förövare 
-Urval: Bekvämlighetsurval, 950  
-Bortfall: Externt 462, Internt 8 
-Studiegrupp: 80% kvinnor, 20% män. 
Medianålder 38 år 
-Datainsamlingsmetod: Kvantitativ 
självskattningsenkät 
-Analysmetod: Statistisk analys  

-Styrkor: Omfattande förarbete. Enkät 
granskat av specialister. Pilot-test. 
Analysmetod. Bias. Motiverar 
validitet genom inklusionskriterier och 
begränsningar. Jämför resultat med 
tidigare studier 
-Svagheter: Ej tidigare använd enkät. 
Självskattad data. Bortfall. Bara akut 
fysiskt våld.  
-Kvalitet: Medelhög  

-Påvisade att omvårdnadsåtgärder 
oftare utfördes av sjuksköterskor 
med utbildning och rutiner på 
akutmottagningen jämfört med 
sjuksköterskor utan. 

  



 

	

 
Författare, år titel, 
tidskrift, sidnummer, 
land  

Syfte  Metod och design  Värdering  Resultat  

Leppäkoski, T., 
Åstedt, Kurki, P, & 
Paavilainen, E. (2010). 
Identification of 
women exposed to 
acute physical 
intimate partner 
violence in an 
emergency department 
setting in Finland. 
Scandinavian journal 
of caring sciences, 
24(4), 638-647. 
doi:10.1111/j.1471-
6712.2009.00754.x 
 
Finland  

Att beskriva 
besöksfrekvensen på 
akutmottagning av 
kvinnor utsatta för 
fysiskt våld i nära 
relationer som 
bedömts av 
professionella på 
akutmottagning och 
identifiering av akut 
våld i nära relationer 

-Metod: Mixed metod. Kvantitativ och 
kvalitativ 
-Design: Tvärsnittsstudie, Deskriptiv 
-Inklusionskriterier: Kvinnor som 
söker akutvård för fysiska skador 
orsakat av intimt partnervåld av en 
man. 
-Exklusionskriterier: Annat våld än 
intimt partnervåld.  
-Urval: Bekvämlighetsurval. Del 1; 
957. Del 2; 16. 
-Bortfall: Del 1; Externt 469, Internt 8. 
Del 2; Ej redovisat. 
-Studiegrupp: 80 % kvinnor. 
Medianålder 38. De flesta deltagarna 
var sjuksköterskor. 33 % hade 
utbildning om våld i nära relationer. 20 
% var i eller hade lämnat våldsam 
relation.  
-Datainsamlingsmetod: Del 1; 
Frågeformulär med kvalitativa och 
kvantitativa frågor. Del 2; 
Semistrukturell intervju via telefon.  
-Analysmetod: Del 1; Statistisk analys. 
Del 2; transkription och 
fritextkommentarer. Tolkas samman 
genom triangulering 

-Styrkor: Enbart våld från manlig 
partner samt av fysisk karaktär, ger 
ökad validitet. Resultat stämmer 
överens med tidigare forskning, ger 
ökad validitet. Triangulering samt 
kvalitativ och kvantitativ data. 
Kvantitativ data får ökad validitet 
genom kvalitativa följdfrågor. 
Genomförd pilotstudie för 
semistrukturerade intervjuer 
-Svagheter: Självrapportering av data. 
51 % svarade vilket kan ge sänkt 
reliabilitet av resultatet. Ingen 
bortfallsanalys då man inte vet vilka 
som valt att inte delta och varför. 
Telefonintervju.  
-Kvalitet: Medelhög 

-Hälften av deltagarna hade 
svårigheter i att identifiera våld i 
nära relationer  
 
-Det framkom att individer med 
utbildning lättare bemötte våld i 
nära relationer  
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Israel 

-Undersöka effekten 
av sjuksköterskors 
kunskap, 
avdelningsrutiner 
och attityder kring 
identifiering av 
slagna kvinnor 

-Metod: Kvantitativ  
-Design: Deskriptiv  
-Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 
som möter kvinnliga patienter 
dagligen 
-Exklusionskriterier: Ej beskrivet 
-Urval: Bekvämlighetsurval, 120  
-Bortfall: Externt 20 
-Studiegrupp: Ålder 22-64. 91,5 % 
kvinnor, 8,5 % män 
-Datainsamlingsmetod: Kvantitativ 
enkät 
-Analysmetod: Statistisk analys 

-Styrkor: Pilotstudie. Resultatets 
validitet bedömdes av 6 
specialistsjuksköterskor inom våld i 
hemmet. Väl presenterat resultat. Väl 
genomförd dataanalys. 83 % svarade 
på enkäten.  
-Svagheter: Svårt att skilja deltagares 
attityder och övertygelser från faktiska 
handlingar. Enkäten grundar sig på en 
enkät för läkare. Bekvämlighetsurval. 
Ej specificerat tid för studien. Saknar 
powerberäkning, bias och 
generaliserbarhet.  
-Kvalitet: Låg  

-Det framkom att sjuksköterskors 
attityder, kunskaper samt 
arbetsplatsens rutiner hade 
samband med undersökning mot 
våld i nära relationer  
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USA 

Att identifiera hur 
registrerade 
sjuksköterskor 
undersöker våld i 
nära relationer på 
akutmottagningen 

-Metod: Kvalitativ 
-Design: Explorativ  
-Inklusionskriterier: Sjuksköterskor på 
akutmottagningar 
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Ändamålsenligt, 13  
-Bortfall: Ej redovisat 
-Studiegrupp: 8 kvinnor, 5 män 
-Datainsamlingsmetod: Strukturerade 
intervjuer med öppna frågor 
-Analysmetod: Dataanalys under 
datainsamlingen. Inspelning. Teman 
utformades 

-Styrkor: Analysmetod. Deltagande 
män och kvinnor 
-Svagheter: Att sjuksköterskorna 
kände sig tvungna att svara 
professionellt, kanske ej 
generaliserbart  
-Kvalitet: Medelhög  

-Framkom myter, stereotyper och 
rädslor som påverkade 
omvårdnaden  
 
-Uppträdande från sjuksköterskor 
påvisades  
 
-Olika frustrationer från 
sjuksköterskor framkom  
 
-Säkerhetsaspekter ansågs 
påverka omvårdnaden  
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Sydafrika  

Att förstå 
sjuksköterskors 
respons mot 
kvinnliga patienter 
utsatta för våld i 
nära relationer  

-Metod: Kvalitativ 
-Design: Explorativ  
-Inklusionskriterier: Kvinnliga 
sjuksköterskor där arbetet kan 
inkludera patienter utsatta för våld i 
nära relationer 
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Ändamålsenligt urval, 25  
-Bortfall: Ej redovisat  
-Studiegrupp: Medelålder 44. 5 hade 
tidigare fått träning inom ämnet. Alla 
hade indirekt varit i kontakt med våld i 
nära relationer privat, 6 hade blivit 
utsatta 
-Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervju  
-Analysmetod: Intervjuer spelades in 
och transkriberades samt delades in i 
koder och teman 

-Styrkor: Forskarna hade erfarenheter 
inom våld i nära relationer, utan någon 
relation till deltagarna. 
Informationsinsamling tills mättnad. 
Deltagare från olika arbetsplatser.  
-Svagheter: Två intervjuer översattes 
till engelska i efterhand. 4 deltagare 
godkände inte inspelning, endast 
anteckningar gjordes. 
Bekvämlighetsurval. För liten grupp 
för att kunna generalisera samt bara 
stadsmiljö (bättre resurser).  
-Kvalitet: Medelhög 

-Sjuksköterskor agerade 
rutinmässigt med motivation i 
säkerhetsaspekten för patienten 
trots avsaknad av rutiner  
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USA 

Att beskriva 
potentialen för 
socialt stöd för offer 
av våld i nära 
relationer inom 
hälso- och sjukvård, 
utifrån kvinnans 
beredskap att avslöja 
och vidta åtgärder 
för hennes säkerhet 

-Metod: Kvalitativ  
-Design: Deskriptiv 
-Inklusionskriterier: Överlevare av 
våld i nära relationer, sjuksköterskor 
på akutmottagning.  
-Exklusionskriterier: Ej redovisat 
-Urval: Bekvämlighetsurval, 16 
överlevare av våld i nära relationer, 10 
sjuksköterskor  
-Bortfall: Ej redovisat 
-Studiegrupp: Våldsutsatta: 19-47 år. 
SSK: 25-52 år, 2 män, 8 kvinnor, 4 
med utbildning inom våld i nära 
relationer 
-Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
-Analysmetod: Inspelning av 
intervjuer, transkribering samt 
indelning i koder och teman 

-Styrkor: Privat omgivning under 
intervjuer. Analysmetod. Två 
synvinklar.  
-Svagheter: Generaliserbarheten. 
Våldsutsatta från härbärge. 
Självuppskattning.  
-Kvalitet: Medelhög  

-Sjuksköterskor menade att utsatta 
levde i förnekelse  
 
-Sjuksköterskor ansåg att det var 
viktigt att delge information 
verktyg i situationen  

 
 
 
 
 
 
 
	


