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Abstrakt 

Bakgrund: Våld mot kvinnor i nära relation är ett utbrett samhällsproblem. Våldet kvinnorna 

utsätts för leder till fysiska och psykiska hälsobesvär. Sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar och är oftast den person som den våldsutsatta kvinnan först kommer i 

kontakt med när de uppsöker hälso- och sjukvården.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper i omvårdnaden av kvinnor 

som utsatts för våld i nära relation. 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design utfördes enligt Polit och Beck flödesschema. 

De inkluderade studierna granskades och kvalitetsbedömdes. Analys utfördes med induktiv 

ansats med inspiration av Granheim och Lundman. Resultatet baserades på femton 

vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsansats.  

Resultat: Resultatet presenterades i två huvudkategorier med tolv subkategorier. 

Huvudkategorin hinder i omvårdnaden visade att sjuksköterskorna inte hade tid att ställa 

frågan om våldsutsatthet. De hade inte tillräckligt med kunskap för att ställa frågan och att 

kunna hjälpa kvinnan om hon avslöjade våldsutsattheten. Sjuksköterskorna undvek att ställa 

frågan på grund av rädsla för sin egen säkerhet. Den andra huvudkategorin möjligheter i 

omvårdnaden visade att sjuksköterskorna ansåg att frågan om våldsutsatthet skulle ställas på 

ett tydligt sätt vid olika tillfällen. Ett bra samarbete med andra yrkesgrupper och riktlinjer att 

följa var betydelsefullt i deras arbete med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskan skapade en 

tillförlitlig relation med kvinnan för att kunna samtala om våldet. Det var viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammade olika signaler på våldsutsatthet vid bedömningen. 

Slutsats: Sjuksköterskorna behöver tid för att kunna bygga upp en tillförlitlig relation med 

kvinnan vilket är fördelaktigt innan frågan om våldsutsatthet ställs. Miljön behöver anpassas 

för att kunna ställa frågan. Sjuksköterskorna behöver utbildning, ges möjlighet till samarbete 

med andra instanser samt att det finns rutiner på arbetsplatsen. Insatserna skulle minska deras 

rädsla och otrygghet och göra sjuksköterskan bekväm i att prata om våldet. Då ökar 

sjuksköterskans förutsättningar att kunna hjälpa kvinnan i den våldsutsatta situationen.  

 

 

Nyckelord: erfarenheter, kunskaper, omvårdnad, sjuksköterskan, misshandlade kvinnor. 

 

 

 

 

 



       

Abstract 

Background: Intimate partner violence against women is a widespread problem in the 

society. As a result of the violence the women are exposed to, they may develop physical and 

psychological health problems. Nurses have a responsibility in the care of women exposed to 

violence, and are frequently the first person the women meet when they seek healthcare. 

Purpose: To describe nurse experience and knowledge in the care of women who are victims 

of intimate partner violence. 

Method: A literature study with a descriptive design was performed according to Polit and 

Beck flowchart. The quality of the included studies was examined. The analysis was 

performed using an inductive approach with inspiration of Granheim and Lundman. The 

result was based on fifteen scientific articles with a qualitative research approach. 

Results: The result was presented in two main categories with twelve subcategories. The 

main category, obstacles in nursing care, revealed that nurses did not have time to ask whether 

the women were subject to violence. The reason for this was they did not have enough 

competence to inquire about exposure to violence and to take care of disclosure of such 

exposure. Nurses avoided asking because of fear for their own security.  

The other main category, facilities in nursing care, showed that nurses felt that inquiries into 

the exposure to violence should be well prepared as well as asked in a straightforward way at 

different occasions. Collaboration with persons from other professions, along with guidelines, 

was important in their work with the abused women. Nurses created a trustworthy relationship 

with the women to be able to talk about the violence. It was important that the nurse paid 

attention to various signs of abuse during the assessment. 

Conclusion: The nurse needs time to be able to build a reliable relationship with the woman. 

This is necessary before asking questions about exposure to violence. The environment needs 

to be adapted to make it possible to ask questions. Nurses need education, be able to 

collaboration with other instances and procedures at their workplaces. These actions would   

reduce their fear and insecurity in order for them to feel comfortable talking to victims about 

violence. When these conditions are met, the nurse is able to help the woman in the violent 

situation. 

 

Keywords: experience, knowledge, nursing care, nurse, battered women. 
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1. Inledning 
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation uppsöker sjukvården frekvent på grund av olika 

hälsoproblem (Joyner & Mash, 2012) såsom sömnstörningar, viktnedgång, värk i kroppen, 

fysiska skador och panikattacker (de Albuquerque Netto, Vasconcelos Moura, Azevedo 

Queiroz, Rubio Tyrrell & del Mar Pastor Bravo, 2014). World Health Organisation (WHO, 

2011) har förklarat våld mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och Socialstyrelsens definition 

av våld i nära relation lyder; ”våld i nära relation är ofta ett mönster av handlingar som kan 

vara allt från subtila handlingar till grova brott” (WHO, 2014, s. 1). Den som möter den 

våldsutsatta kvinnan i den första vårdkontakten är oftast en sjuksköterska (Bradbury-Jones, 

Duncan, Kroll, Moy, & Taylor, 2011). Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2009). Omvårdnaden handlar om mötet mellan sjuksköterskan och 

den våldsutsatta kvinnan (International Council of Nursing [ICN], 2014).  

2. Bakgrund 

2.1 Våldets historik och utbredning i samhället 

Kvinnan har under historien varit utsatt för våld och diskriminering, kvinnans roll i antikens 

Grekland var underordnad mannens där filosofen Aristoteles ansåg att vara kvinna var ett 

naturbetingat handikapp (Blomqvist, 384-322 f. Kr/1993). Mäns våld mot kvinnor handlar om 

ekonomiska, politiska, juridiska och sociala strukturer som genom historien skapat en 

könsmaktsordning där män har större makt än kvinnor (Amnesty, 2011). Samhället har 

successivt blivit mer jämställt, år 1864 förlorade mannen sin lagstadgade rätt att aga sin fru 

(Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, 2015). Målet att eliminera alla 

former av diskriminering av kvinnor antogs av United Nations Human Rights (UN, 1979) 

genom kvinnokonventionen, The Convention on the Elimination of All Forms of  

Discrimination against Women (CEDAW, 1979). Konventionen garanterade kvinnorna 

samma rättigheter som män, inklusive rätten att inte bli misshandlad, våldtagen eller 

trakasserad. Sverige var en av de första av 95 stater som antog konventionen (CEDAW, 

1979). Världens regeringar samlades år 1995 till en internationell konferens i Beijing Kina, 

där antogs en handlingsplan för avskaffandet av diskriminering och våld mot kvinnor United 

Nation Women (UNW, 1995). En tredjedel av världens alla kvinnor utsätts för allvarligt våld 

under sin levnad. De flesta övergreppen sker i hemmet och förövaren är oftast en närstående 

man (Amnesty international, 2013). Inom 28 Europeiska unionens länder blev 42 000 kvinnor 

intervjuade om deras erfarenheter av våld i hemmet, 22 % av dessa hade någon gång utsatts 
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för sexuellt eller fysiskt våld av sin partner (European Union Agency for Fundamental Rights 

[FRA], 2014). I en isländsk studie var 2746 kvinnor gifta eller sammanboende med en man. 

Av dessa rapporterade 222 kvinnor att de var rädda för deras partners beteende och 64 

kvinnor rapporterade att partnern fysiskt skadat dem.  Psykologisk förolämpning från mannen 

rapporterades av 461 kvinnor (Svavarsdottir & Orlygsdottir, 2009). Under 2014 anmäldes 

ungefär 17 100 misshandelsbrott i Sverige där gärningsmannen var i nära relation med 

kvinnorna. Våldsutsatta kvinnor uppgav att de i högre grad än våldsutsatta män blivit 

misshandlade i en bostad (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2015).  

2.2 Våldsprocessen 

Våld i en nära relation beskrivs mellan kvinna och man som en process som oftast börjar med 

ett kontrollerande beteende från mannens sida. Han kritiserar kvinnan, hindrar henne från att 

umgås med vänner och kräver att hon ska anpassa sig efter hans behov. Detta medför att 

kvinnan gradvis isoleras. Mannen hotar och tar till våld, kvinnan anpassar sig för att inte bli 

utsatt för mer våld. Successivt normaliseras våldet och uppfattas som ett normalt inslag i 

vardagen för båda parter (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, 

2015).  

2.3 Våldets konsekvenser 

I två studier (de Albuquerque Netto et al., 2014; Wong & Mellor, 2014) framkom att 

kvinnornas självkänsla minskade och de fick ökad risk att utveckla fysiska och mentala 

hälsoproblem, vilket innebar allvarliga akuta och långsiktiga hälsokonsekvenser. Skadorna 

innefattade frakturer, rivsår, minnesförlust, gynekologiska skador, kroniska smärtsyndrom, 

posttraumatisk stress disease (PTSD), självmordstankar och självmordsförsök (Loke, Wan & 

Hayter 2014; Wong & Mellor, 2014). 

Även i andra studier  har det framkommit ett starkt samband mellan våld i nära relationer och 

PTSD (Scheffer Lindgren & Renck 2008; Wong & Mellor, 2014). Högre grad av depression 

och PTSD symtom ökade kvinnans risk att inte ha förmågan att fullfölja separationen från en 

våldsam partner (Abdulmohsen Alhalal, Ford-Gilboe & Kerr, 2012). I en studie av Messing, 

Thaller & Bagwell (2014) inkluderades 432 kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation. 

Av dessa hade 43,98  % även blivit utsatta för sexuellt våld, dessa kvinnor hade i större 

utsträckning PTSD jämfört med de som inte blivit utsatta för sexuellt våld. Vidare beskrevs 

att kvinnor som upplevt våld i nära relation motvilligt sökte hjälp på grund av rädsla att bli 

förlöjligade och ignorerade av sjuksköterskan. De hade negativa erfarenheter i samband med 
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hjälpsökande sedan tidigare (Loke, Wan & Hayter, 2014; Ogunsiji, Wilkes, Jackson & Peters, 

2011). Det resulterade i att kvinnorna inte berättade att de hade blivit utsatta för våld i nära 

relation (Ogunsiji, Wilkes, Jackson & Peters, 2011). 

2.4 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar där vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Vården ska i största möjliga mån utformas i samråd med 

patienten och utövas med respekt för människors lika värde och värdighet (SFS 1982:763). 

Patientlagen (SFS 2014:821) innehåller bestämmelser om att stärka och tydliggöra patientens 

ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En studie 

visade att ställa frågan om våld i nära relation inom vård- och omsorgsinrättningar kunde vara 

en möjlig strategi för att identifiera misshandlade kvinnor och erbjuda hjälp som kunde leda 

till ett liv utan våld (Dufort, Hellner Gumpert & Stenbacka, 2013). En god relation mellan 

patient och sjuksköterska skapas genom kontinuitet i vårdkontakten och underlättar för 

våldsutsatta kvinnor att berätta om våldet (Nationellt Centrum för kvinnofrid [NCK], 2010). I 

en svensk studie (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012) med 192 

sjuksköterskor som arbetade inom primärvården, ansåg sig 158 av dessa otillräckligt 

förberedda på att ställa frågan om våldsutsatthet. Av de tillfrågade var 147 sjuksköterskor 

intresserade av utbildning för att öka sin kompetens inom området. 

Den etiska koden för sjuksköterskor, International Council of  Nurses beskriver att 

sjuksköterskan ”ingriper på lämpligt sätt för att skydda enskilda individer, familjer och 

samhället när hälsan är hotad av andra personers handlande” (ICN, 2014, s. 6). De fyra 

grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan ska arbeta efter är: att främja hälsa, att 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (Svensk Sjukföreningen, 2014). 

Det var angeläget att skapa en trygg miljö där de våldsutsatta kvinnorna inte kände sig 

skuldsatta, utan öppet kunde berätta om sin situation (Häggblom & Möller, 2006). När 

kvinnan sökte vård fick inte sjuksköterskan vara dömande (Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, 

Moy & Taylor, 2011). Det var viktigt att sjuksköterskan intog en professionell roll och 

agerade talesman åt kvinnan till andra yrkesprofessioner (Bradbury-Jones et al., 2011; 

Häggblom & Möller, 2006; Maina & Majakes, 2008). 

Rutinmässig screening för våld i nära relation är en av sjuksköterskans bedömningar, det finns 

hjälpmedel som skapar möjligheter för screening, Centers for Disease Control and Prevention 

(Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2015). Sedan 10 år tillbaka har 
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barnmorskor i Sverige systematisk ställt frågan om våldsutsatthet till gravida kvinnor. I 

graviditetsregistrets årsrapport från 2013 uppges att alla landsting har rutiner för att ställa 

frågor om våldsutsatthet till alla gravida (NCK, 2013).  I en studie av Svarvarsdottir & 

Orlygsdottir (2008) utvärderade sjuksköterskor och barnmorskor användandet av kliniska 

riktlinjer för att identifiera våld i nära relation. Till en början kände sig sjuksköterskorna 

obekväma med att ställa frågan, särskilt om sexuellt våld, men gradvis blev det en rutin. Det 

blev en positiv erfarenhet att fråga om våldsutsatthet och riktlinjerna var till stor hjälp i arbetet 

för sjuksköterskorna och barnmorskorna. 

Motiverande samtal är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att 

underlätta förändringsprocesser (Socialstyrelsen, 2012), en personcentrerad form av 

vägledning för att framkalla och stärka motivation till förändring (Folkhälsomyndigheten, 

2013). Sjuksköterskans roll är sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen 

förståelse av sitt problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och 

åtagande att genomföra förändringen (Socialstyrelsen, 2012). Sjuksköterskorna inom 

primärvården i en svensk studie upplevde att arbeta med Motiverande samtal underlättade och 

utvecklade deras arbete (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström, 2015). 

En god kommunikation mellan sjuksköterskan och kvinnan var avgörande för ett avslöjande 

om våldsutsatthet. Om den våldsutsatta kvinnan upplevde stödet som otillräckligt från 

sjuksköterskan väckte det känslor av att vara försummad, osynlig och att hoppet gick förlorat 

(Pratt-Eriksson, Dahlborg-Lyckhage, Lind, Sundberg, & Bergbom, 2015). Det otillräckliga 

stödet gjorde att kvinnan stannade kvar i den våldsamma relationen (Keeling & Fisher, 2015). 

Sjuksköterskan hade en nyckelroll i att ta hand om våldsutsatta kvinnor (Maina & Majeke, 

2008). Om sjuksköterskan kände sig tillräckligt förberedd var sannolikheten betydligt större 

att frågan om våldsutsatthet ställdes till den våldsutsatta kvinnan (Sundborg et. al. 2012). 

2.5 Omvårdnadsteori – Personcentrerad Omvårdnad 

Den terapeutiska relationen är viktig mellan sjuksköterska och patient. Centralt i 

personcentrerad omvårdnad är respekten för patientens värde och kontinuiteten i den 

terapeutiska relationen. Sjuksköterskans roll är att vara närvarande, erbjuda personligt stöd 

och praktisk hjälp och att göra det möjligt för patienten att följa den väg som den själv väljer 

och på sitt sätt. Det finns ingen intervention som passar bäst för alla (McCormack, 2003). För 

att lyckas med implementering av personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskan har 

social och yrkesmässig kompetens, goda värderingar och självkännedom. Väl fungerande 
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personalrelationer med en stödjande organisation, delat beslutsfattande och en sund 

maktbalans är en annan förutsättning för att lyckas med personcentrerad omvårdnad 

(McCormack & McCance, 2006). Personalen kan utforma omvårdnaden genom att stödja 

personen att få vara sig själv, de värderingar personen har i sitt liv och hur personen skapar en 

förståelse i sin vardag. De stödjande insatserna kan få personen att lita på sig själv och få 

personen att känna sig trygg. Det är genom att vara i en relation som personalen skapar 

ömsesidighet, pålitlighet och känslomässigt band så att personen känner tillhörighet och 

känner sig omtyckt i en social värld, ett socialt sammanhang (McCance, McCormack & 

Dewing, 2011; MC Cormack & McCane, 2010). 

3. Problemformulering 
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation uppsöker sjukvården  på grund av fysiska och 

psykiska hälsoproblem. Om god kommunikation inte skapas mellan sjuksköterskan och den 

våldsutsatta kvinnan fortsätter kvinnans lidande i tysthet. Om det inte finns tydliga riktlinjer 

att följa och frågan om våldsutsatthet inte ställs av sjuksköterskan ökar risken att kvinnan 

stannar kvar i en våldsam relation. Den våldsutsatta kvinnan återkommer på ytterligare besök 

inom hälso- och sjukvården utan att den verkliga anledningen avslöjas. Nationellt finns inga 

vedertagna rutiner inom hälso- och sjukvården för att kontinuerligt ställa frågan om 

våldsutsatthet. För att få en djupare förståelse och ökad kunskap om sjuksköterskans 

erfarenheter och kunskaper är det viktigt att sammanställa den forskning som är utförd i 

ämnet för att arbeta fram riktlinjer för sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet med den 

våldsutsatta kvinnan.  

4. Syfte 
Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och kunskaper i omvårdnaden av kvinnor som 

utsatts för våld i nära relation. 

5. Metod 

5.1 Design 

För att sammanställa forskning inom aktuellt område valdes litteraturstudie med deskriptiv 

design. Som stöd under forskningsprocessen använde författarna Polit och Beck´s (2012) 

flödesschema som består av nio steg.  
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Figur 1. 

 

5.2 Sökstrategi  

Sökningen inleddes med testsökningar i databaser riktade till omvårdnad. Därefter planerades 

huvudsökningen. För att samla in data till litteraturstudien utfördes systematiska sökningar i 

databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (Cinhal), Medical 

Literature On- Line (Medline) och Psychological Information (PsycINFO) Utifrån syftets 

meningsbärande enheter skapades tre sökblock. Sökblock ett utgick från våld i nära relation, 

sökblock två från sjuksköterskan och sökblock tre från erfarenheter och kunskaper. Sökorden 

kontrollerades via ämnesordsregistren i respektive databas. Likvärdiga ämnesord hittades i 

Cinhal Headings, Medline MeSH och PsycINFO Thesaureus. Om det saknades ämnesord i 

databasen användes sökord i fritext (se tabell 2). Inom sökblocken kombinerades orden med 

den booleska operatorn OR.  De tre sökblocken kombinerades med den booleska operatorn 

AND. Systematiska sökningar utfördes i respektive databas utifrån sökblocken. I databasen 

Cinahl användes sökverktyget ”find similar results”. Sökningen begränsades till vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska de senaste tio åren och var peer reviewed.  En utökad 

fritextsökning utfördes i samtliga databaser. De elektroniska sökvägarna dokumenterades 

(bilaga 1). Manuell sökning utfördes ifrån valda artiklars referenslistor.  

Tabell 1. Tabell över sökord i huvudsökningen. 

Cinhal  

Headings 

Sökblock ett; violence, domestic violence, intimate partner violence, battered 

women, spouses. Sökblock två; nurses, nurse-patient relation, professional- 

patient relations. Sökblock tre; knowledge, learning, professional competence 

Medline Sökblock ett; Violence, domestic violence, , spouses, spouse abuse, battered 
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MeSH women. Sökblock två; nurses, professional-patient relations, nurse-patient 

relations. Sökblock tre; knowledge, learning, professional competence 

PsycINFO 

Thesaureus 

Sökblock ett; violence, domestic violence, intimate partner violence, battered 

female, spouses, partner abuse. Sökblock två; nurses, nurse-patient ralations, 

professional-patient relations. Sökblock tre; knowledge, learning, professional 

competence 

Fritext Cinahl: Sökblock ett; abuse. Sökblock tre; experience. Medline: Sökblock ett; 

intimate partner violence. Sökblock tre; nurse*, experience. PsycINFO: 

Sökblock tre nurse*, experince 

 

5.3 Urvalsprocessen  

Under den systematiska sökningen sparades artiklarna stegvis i en urvalsstrategi. I det första 

urvalet lästes artiklarnas titlar, de som ansågs relevanta sparades. I det andra urvalet läste 

författarna abstracten. Om abstractet svarade mot litteraturstudien syfte sparades artikeln. I det 

tredje urvalet granskade författarna på artiklarna i sin helhet. Där exkluderades rewiewer, 

pilotstudier, ej etiskt granskade artiklar, rapporter, artiklar med kvantitativ design, artiklar 

vars resultat grundar sig på frågeformulär och dubbletter. Efter det tredje urvalet kvarstod 

tjugofem artiklar som i metoddelen använt kvalitativ analysmetod. Artiklarna värderades 

utifrån granskningsmallen för kvalitativa studier (Örebro Universitet, 2015). Granskningen 

resulterade i att sju artiklar exkluderades, de hade inte etiskt godkännande. Ytterliga sex 

artiklar exkluderas då resultatet utgjordes av intervjuer med olika yrkesgrupper från hälso-och 

sjukvården och författarna inte kunde utläsa vilken profession som uttalat sig. Andra artiklar 

där författarna kunde utläsa vilken profession som uttalat sig inkluderades, då de kunde svara 

på litteraturstudiens syfte. Från huvudsökningen inkluderades tolv vetenskapliga artiklar. Från 

fritext sökningen inkluderades tre artiklar. De femton inkluderade artiklarna sammanställdes i 

en artikelmatris (se bilaga 3). Artiklarna har kvalitativ analysmetod där sjuksköterskor med 

eller utan vidareutbildning intervjuats. Sjuksköterskorna arbetade i olika kontexter inom 

hälso-och sjukvården och studierna genomfördes i olika länder.  De inkluderade artiklarna 

hade etiskt godkännande av etisk kommitté och uppnådde medelhög eller hög kvalité utifrån 

granskningsmallen (Örebro Universitet, 2015).  
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Tabell 2. Flödesschema över urvalsprocessen. 

Elektronisk sökning av artiklar i Medline, 

Cinhal och Psycinfo 

Exkluderade artiklar 

Antal lästa titlar: 686 533 

Antal lästa abstrakt: 153 67 

Helhetsgranskade artiklar: 85 60 

Fulltextlästa artiklar: 25 13 

Valda artiklar: 12, fritextsökning: 3  

 

5.4 Värdering 

Litteraturstudiens resultat baserades på vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsansats 

som kvalitetsgranskades utifrån granskningsmall för kvalitativa studier. Artiklarnas kvalité 

värderades utifrån vetenskaplig relevans och redlighet, urval och procedur, resultat och 

kritiskt förhållningssätt (Örebro Universitet, 2015) (bilaga 4). Den totala bedömningen av 

varje artikel vägdes samman till låg, medel eller hög kvalité utifrån antalet besvarade ja och 

nej frågor i granskningsmallen. Artiklar med hög kvalité kännetecknades av ett tydligt syfte, 

relevant urval, en tydlig analys med ett logiskt presenterat resultat samt etiskt godkännande. 

Enligt Polit & Beck (2012) är en viktig aspekt att artiklarnas resultat ska vara överförbara till 

liknande sammanhang, en aspekt som författarna beaktade i samband med 

kvalitetsgranskningen. Utifrån granskningsmallen valdes femton vetenskapliga artiklar till 

litteraturstudien där den metodologiska kvalitén bedömdes utifrån Critical Appraisal Skills 

Programme (CASP). Bedömningen visade att nio av artiklarna uppnådde hög kvalité och sex 

stycken en medelhög kvalité (bilaga 5). Majoriteten av inkluderade artiklar hade hög kvalité, 

bristerna i artiklarna med medelhög kvalité bedöms inte påverka litteraturstudiens 

trovärdighet, pålitlighet eller generaliserbarhet. 

5.5 Analysmetod  

Resultatet från de inkluderade vetenskapliga artiklarna lästes flera gånger individuellt av båda 

författarna för att få en förståelse för helheten. Författarna diskuterade därefter innehållet 

gemensamt. Samtliga resultat översattes och sammanställdes till svenska språket i ett eget 

dokument. Innehållet analyserades med induktiv ansats utifrån kvalitativ innehållsanalys med 

inspiration av Granheim och Lundman (2004). Författarna analyserade det manifesta 

innehållet, vilket innebär det tydliga och uppenbara i texten. Meningsenheter med relevant 

information utifrån syftet plockades ut från artiklarnas resultat, texten kondenserades utan att 

ta bort dess innebörd. Meningsenheterna kodades genom att använda olika färger som 
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markering. Därefter identifierades likheter och skillnader som resulterade i 12 subkategorier, 

dessa sorterades och två huvudkategorier skapades (se bilaga 2).  

5.6 Forskningsetiska överväganden 

The World Medical Association (WMA) har utvecklat Helsingforsdeklarationen som en 

förklaring av etiska principer som forskare ska förhålla sig till i samband med forskning som 

omfattar människor. Viktiga aspekter utifrån denna förklaring är; informerat samtycke från 

deltagarna, att de fått information om studiens syfte, frivilligt deltagande i studien samt att 

kunna avbryta sitt deltagande när denne önskar och att materialet behandlats konfidentiellt. 

(Helsingforsdeklarationen, 2014). Samtliga inkluderade artiklar i litteraturstudien är etiskt 

granskade och godkända av etisk kommitté. Vid en litteraturstudie bör uteslutande artiklar 

som fått tillstånd och godkännande från en etisk kommitté inkluderas (Polit & Beck, 2012). 

En systematisk litteraturstudie ska framställas objektivt vilket innebär att alla artiklar 

redovisas och presenteras så korrekt som möjligt oavsett personliga åsikter (Polit & Beck, 

2012). Att selektera forskning utifrån studiens syfte eller att välja bort resultat som inte är 

förenligt med andra studier ger ett felaktigt resultat (Polit & Beck, 2012).  Resultatet i 

föreliggande litteraturstudie har redovisats utifrån dessa etiska aspekter. 

6. Resultat 
Resultatet beskriver att sjuksköterskan mötte olika hinder i omvårdnaden med våldsutsatta 

kvinnor men också att det fanns möjligheter att identifiera våldsutsatthet. Resultatet 

presenteras utifrån de två huvudkategorierna med 12 subkategorier, se tabell 3. 

Tabell 3. Tabell över huvudkategorier och subkategorier 

Hinder i omvårdnaden Möjligheter i omvårdnaden 

Att inte ha tid Att ha ett bra samarbete 

Att inte ha en privat sfär Att ha rutiner för att fråga 

Att inte prata samma språk Att uppmärksamma signaler 

Att inte ha kunskap Att skapa trygghet 

Att inte våga fråga Att skapa en tillitsfull relation 

Att inte kunna hjälpa  

Att inte kunna skilja mellan arbete och 

privatliv 
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6.1 Hinder i omvårdnaden 

6.1.1 Att inte ha tid 

Det framkom att sjuksköterskans erfarenhet var att brist på tid och hög arbetsbelastning gjorde 

att de undvek att ställa frågan om våldsutsatthet (Guruge, 2012; Robinson, 2010; Ross et al., 

2010; Schmeidel, Daly, RosenbaumSchmuch & Jogerst, 2012; Tower, Rowe & Wallis, 2012). 

De fokuserade på att få andra viktiga arbetsuppgifter utförda i tid för att sammanställa den 

medicinska journalen till dess att läkaren infann sig på vårdenheten (Schmeidel et al., 2012). 

Om frågan ställdes och kvinnan avslöjade våldsutsattheten var erfarenheten att det kunde leda 

till mer arbete för sjuksköterskan (Robinson 2010; Tower et al., 2012). Tiden fanns inte för att 

ta hand om psykosociala problem som inte kunde åtgärdas snabbt, det behövdes mer ledig tid 

i sjuksköterskornas scheman för att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor i akuta situationer 

(Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza, 2012). Tidsbristen och den höga arbetsbelastningen 

medförde att sjuksköterskan inte hade möjlighet att bygga upp en förtroendefull relation till 

kvinnan som var nödvändig för att kunna ställa frågan om våldsutsatthet (Guruge, 2012).  

6.1.2 Att inte ha en privat sfär 

Lokalerna på vårdenheten betraktades som olämpliga för att kunna ställa frågan om 

våldsutsatthet (Towers et al., 2012). Sjuksköterskan hade erfarenheten att det saknades en 

privat sfär på grund av sjukhusets överbeläggningar för att kunna ställa frågan om 

våldsutsatthet till kvinnan (Van Wyk & van der Wath, 2015). Möjligheten att prata ostört 

fanns inte när kvinnorna hade sin man närvarande under besöket (Finnbógadottir & Dykes, 

2012; Schmeidel et al. 2012; Spangaro, Poulos & Zwi, 2011), det hindrade sjuksköterskan att 

ställa frågan med tanke på kvinnans integritet (Finnbógadottir & Dykes, 2012). 

6.1.3 Att inte prata samma språk 

Sjuksköterskans erfarenheter var att språksvårigheter försvårade omvårdnadsarbetet med 

våldsutsatta kvinnor (Guruge, 2012). För att de skulle kunna ställa frågan om våldsutsatthet 

var det viktigt att ha en tolk som inte var en familjemedlem. De ansåg att samtal via 

telefontolk kunde försvåra avslöjandet om våld då kvinnan kände sig obekväm att berätta 

personlig information till en främling (Brykczynski et al., 2012).   

6.1.4 Att inte ha kunskap 

Sjuksköterskan hade erfarenheten att det saknades kunskaper för att ställa frågan om 

våldsutsatthet (Finnbogadottir & Dykes, 2012; Guruge, 2012; Robinson, 2010; Ross et al., 

2010; Schmeidel et al., 2012; Tower et al., 2012; Webster, SangsterBouck, Wright & 

Dietrich, 2006; Williston & Lafrenier, 2012) och hur de skulle hantera situationen om kvinnan 
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avslöjade att hon blivit misshandlad (Webster et al., 2009; Finnbogadottir & Dykes, 2012, 

Robinson 2010). De saknade kunskaper om våldets konsekvenser, hur våldet påverkade 

kvinnans hälsa och hur de kunde ingripa för att hjälpa kvinnan (Guruge, 2012, Ross et al., 

2010). Sjuksköterskan kände sig osäker på sin kunskap, om den var rätt, för att kunna ge god 

omvårdnad till våldsutsatta kvinnor (Finnbogadottir & Dykes, 2012). Som en följd av 

kunskapsbristen fokuserade dom på att ta hand om kvinnans fysiska besvär (Guruge, 

2012.,Robinson, 2010). Fysiska besvär var lättare att behandla då det fanns kliniska riktlinjer 

att följa (Williston & Lafrenier, 2012). Sjuksköterskan hade erfarenhet av att de inte fick 

tillräckligt med information på sina arbetsplatser vad gällde kvinnors våldsutsatthet 

(Robinson, 2010; Guruge, 2012). De olika yrkeskategorierna på vårdenheten fick inte ta del 

av likvärdig information (Guruge, 2012), majoriteten av sjuksköterskorna var omedvetna att 

det fanns specifika rutiner på vårdenheten för att kunna identifiera våldsutsatthet (Robinson, 

2010).  

6.1.5 Att inte våga fråga 

Vid misstanke om våld hade sjuksköterskan erfarenheter att de inte vågade ställa frågan om 

våldsutsatthet till kvinnan (Spangaro et al., 2011; Finnbógdottir & Dykes, 2012). De var en 

rädda för våldsförövaren, om han var våldsbenägen (Finnbogadóttir & Dykes, 2012; Guruge, 

2012) med tanke på sin familjs säkerhet (Finnbogadottir & Dykes, 2012). De kände sig 

oroliga för sin egen säkerhet, att de skulle komma till skada av den våldsutsatta kvinnans 

make (Guruge, 2012). Om kvinnan avslöjade våldsutsattheten infann sig en oro hos 

sjuksköterskan för kvinnans säkerhet, om hon skulle straffas med ytterligare våld om det kom 

till våldsförövarens kännedom (Webster et al., 2006). Sjuksköterskan vågade inte ställa frågan 

om våldsutsatthet om den skulle uppfattas som en förolämpning mot kvinnan och hennes 

man, det fanns erfarenhet att det fortsättningsvis kunde påverka relationen mellan 

sjuksköterskan och kvinnan negativt. Det kändes svårt att ställa frågan om våldsutsatthet om 

sjuksköterskan kände kvinnan privat (Stensson & Sidenvall, 2005). Att konfrontera kvinnan 

med den typen av fråga var svårare om hon tillhörde högre socioekonomisk samhällsklass 

jämfört med om kvinnan tillhörde en lägre socioekonomisk samhällsklass (Taylor, Bradbury-

Jones, Kroll & Duncan, 2013). Sjuksköterskorna hade dock kunskapen om att våldet förkom i 

alla kulturer och i alla socioekonomiska samhällsklasser, från välutbildade personer med god 

ekonomiskt standard till outbildade som levde i fattigdom (Schmediel et. al., 2012). 
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6.1.6 Att inte kunna hjälpa 

Sjuksköterskornas erfarenhet var att kvinnorna ofta var motvilliga att prata om våldet 

(Bryczynski et. al., 2011; Ross et. al., 2009) och att erkänna att de blivit våldsutsatta 

(Brykczynski et. al., 2011). De beskrev att kvinnorna hade en skyddande mur runt sig som de 

inte kunde komma igenom (Ross et al., 2009). Kvinnan avslöjade inte våldsutsattheten när 

frågan ställdes, vilket resulterade i att de inte kunde hjälpa kvinnan i den våldsutsatta 

situationen (Guruge, 2012). Sjuksköterskorna var tvungna att inse sina begränsningar i sin 

yrkesroll, att vara hjälpare och problemlösare när de inte kunde skapa en lösning för den 

våldsutsatta kvinnan. Erfarenheten var att de inte kunde påverka kvinnans val att vidta 

åtgärder för att nå en förändring, som att lämna sin våldsamme man. Sjuksköterskorna fick 

acceptera att de endast kunde följa kvinnan på vägen så långt som hon var beredd att gå, men 

inte längre (Williston & Lafreniere, 2013). Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att kvinnan 

förskönade det som hänt, att de blivit utsatta för en våldshandling (Tower et al., 2012). I en 

annan studie menade sjuksköterskorna att kvinnorna förnekade våldet, de insåg inte att de 

levde i en våldsam relation (Taylor et al., 2013). Om kvinnan avslöjade våldsutsattheten var 

sjuksköterskan tvungen att inse sina egna begränsningar över hur mycket hjälp som kunde ges 

till kvinnan under ett och samma besök, särskilt om hon inte var mottaglig för den hjälp som 

erbjöds (Brykczynski et. al., 2012). Sjuksköterskornas erfarenhet och kunskap till att kvinnan 

inte lämnade den våldsamma relationen, var äktenskapslöftet mellan mannen och kvinnan. 

Kvinnan hade mycket investerat i relationen och ville inte ge upp, hon ville förändra 

situationen och hjälpa sin våldsamma man (Schmeidel et al., 2012). Sjuksköterskorna hade 

lagt ner mycket tid och engagemang i omvårdnaden med den våldsutsatta kvinnan, för att 

hjälpa henne att kunna lämna sin våldsamma man (Brykczynski et. al., 2011; Spangaro et al., 

2011). Sjuksköterskan hade erfarenhet att det var svårt att upprätthålla stöd och engagemang i 

omvårdnaden om kvinnan återvände till den våldsamma relationen. De insåg att det var svårt 

att förändra den våldsutsatta kvinnans situation och behövde komma till en punkt av 

acceptans för att kunna gå vidare och hjälpa andra våldsutsatta kvinnor (Brykczynski et al., 

2012). 

6.1.7 Att inte kunna skilja mellan arbete och privatliv 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan väckte en våg av känslor hos sjuksköterskorna (Goldblatt 

2009). Sjuksköterskornas hade erfarenheter av att känslor som sorg, rädsla, chock och sympati 

kunde komma plötsligt och intensivt och stanna för en längre tid. Långt efter mötet med den 

våldsutsatta kvinnan kunde minnesbilder återkomma eller triggas igång av ett annat liknande 

fall av våldsutsatthet (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg, 2013; Webster et. al., 
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2006) särskilt om sjuksköterskan själv varit utsatt för våld i nära relation. Sjuksköterskorna 

kunde skapa en efterkonstruktion av levande mentala bilder av våldet, hur mannen slagit 

kvinnan och hur hon bad honom att sluta (Webster et. al, 2006). De hade erfarenhet av att det 

var smärtsamt att se våldets förödande konsekvenser om kvinnan fått en bestående skada. De 

kände ilska mot förövaren och sympati för kvinnan (van der Wath et al., 2013). 

Sjuksköterskornas känslomässiga börda gjorde att de ville veta hur det gått för kvinnan 

fortsättningsvis, efter att hon lämnat vårdenheten (van der Wath et al., 2013; van Wyk & van 

der Wath, 2015). Det kunde vara svårt för sjuksköterskorna att skilja mellan arbete och 

privatliv (Goldblatt, 2009., Webster et al., 2006), att distansera sig från kvinnans 

våldsupplevelse och att sätta tydliga gränser mellan sig själv och den våldsutsatta kvinnan. 

Gränserna kunde suddas ut om sjuksköterskan identifierade sig starkt med kvinnan, 

sjuksköterskan drogs in i den våldsutsatta kvinnans ångest då förmågan inte fanns att lindra 

den (Webster, 2006).  Sjuksköterskan påverkades personligen i omvårdnaden med den 

våldsutsatta kvinnan och förflyttade den våldsutsatta kvinnans miserabla tillstånd till sig själv. 

När sjuksköterskan såg sig själv i spegeln gick den egna identiteten nästan förlorad då hon 

istället såg den våldsutsattas kvinnas ansikte. För sjuksköterskan var erfarenheten 

skrämmande och energikrävande (Goldblatt, 2009). Manliga sjuksköterskor hade erfarenheten 

att det skapades en inre konflikt i mötet med den våldsutsatta kvinnan. De var sjuksköterskor 

som såg smärtan från de våldsutsatta kvinnorna, de var också män i samhället, där män 

misshandlade kvinnor. Det beskrevs som att vara en del av två världar, det kunde vara svårt 

att växla mellan de två världarna. De blev medvetna om de negativa konsekvenserna av att 

tillhöra det manliga könet, de kände skam över att vara man och undrade hur offren 

betraktade dem (van Wyk & van der Wath, 2015).  

6.2 Möjligheter i omvårdnaden  

6.2.1 Att ha rutiner för att fråga  

Om frågan om våldsutsatthet ställdes rutinmässigt vid varje besök hade sjuksköterskorna 

erfarenhet av att frågan inte skulle vara så stigmatiserad. När frågan upprepades ökade 

möjligheten att kunna hjälpa kvinnan att lämna den våldsamme mannen om kvinnan avslöjade 

våldsutsattheten (Brykczynski et al., 2011., Robinson 2010). Deras kunskap och erfarenhet 

visade att det var viktigt hur frågan om våldsutsatthet formulerades (Finnbógadottir & Dykes, 

2012., Ross, 2010). Det var fördelaktigt att frågan ställdes på ett konkret och tydligt sätt 

(Brykcsynski et al., 2011). Sjuksköterskorna i en studie ansåg det fördelaktigt att ta in kvinnan 

på rummet utan mannen i samband med besöket för att kunna ställa frågan om våldsutsatthet 
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och förklarade för mannen att det var så rutinen fungerade (Brykszynski et al., 2011). 

Sjuksköterskan passade på att ställa frågan om våldsutsatthet när inte mannen var i närheten, 

oftast i samband med provtagning under besöket (Spangaro et al., 2011).  

6.2.2 Att ha ett bra samarbete 

Sjuksköterskorna hade erfarenheten att det var viktigt med ett bra samarbete mellan olika 

professioner i samband med omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Genom kommunikation 

med kollegor ventilerade sjuksköterskorna sina tankar, konsulterade varandra om den 

våldsutsatta kvinnans situation var svår och de gav varandra stöd för hur de hade handlat i 

specifika situationer (Finnbogadóttir & Dykes, 2012 ). Sjuksköterskorna i en studie hade 

erfarenheten att ansvarskänslan för kvinnan underlättades om de hade tillgång till 

socialarbetarens stöd för att kunna lösa den våldsutsatta kvinnan situation. Socialarbetaren 

infann sig till vårdinrättningen så fort behovet av hjälp efterfrågades av sjuksköterskan 

(Spangaro et al., 2011). 

6.2.3 Att uppmärksamma signaler 

Sjuksköterskans uppmärksamhet för olika tecken på våld ökade när de ställde frågan om 

våldsutsatthet. Det kunde handla om på vilket sätt mannen pratade till sin hustru (Spangaro et 

al., 2011). Deras beteende i samband med besöket, var kvinnan blyg och tillbakadragen eller 

var mannen dominerande (Robinson 2010). Förändrades mannens beteende till en obehaglig 

och beräknande man som sjuksköterskan till en början uppfattat som charmig och förstående 

(Finnbogadottir & Dykes, 2012). Sjuksköterskans erfarenhet var att den centralt viktiga 

förmågan var att vara observant i mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation 

(Finnbogadóttir & Dykes, 2012., Ross, 2010). Om kvinnan hade fysiska skador blev 

sjuksköterskan misstänksam att kvinnan utsatts för våld (Finnbogadóttir & Dykes, 2012). När 

det inte fanns synliga skador infann sig en känsla hos sjuksköterskorna att något kunde vara 

fel, men det fanns inga bevis. De noterade signaler från kvinnan som ”röda flaggor” eller 

”triggers”. Sjuksköterskorna hade erfarenheten att det var ett sätt för den våldsutsatta kvinnan 

att kontrollera hur sjuksköterskan reagerade på det våldsrelaterade problemet. Om 

sjuksköterskan reagerade positivt på signalerna ökade möjligheten att kvinnan pratade om 

våldsutsattheten (Ross et. al., 2010). Det var viktigt att sjuksköterskorna uppmärksammade 

olika beteende mönster hos kvinnan under en längre tid (Brykzcynski et al., 2012; Schmeidel 

et al., 2012.), våldet kunde innebära en ökande fara för den våldsutsatta kvinnans liv 

(Brykczynski et al., 2011). Sjuksköterskan hade kunskap och erfarenhet att våldet kunde 

eskalera och leda till en stark våldsam händelse, vanligtvis kopplat till en kris mellan mannen 
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och kvinnan. Det kunde bli en vändpunkt för kvinnan att lämna våldsförövaren (Taylor et al., 

2013). 

6.2.4 Att skapa trygghet 

Sjuksköterskorna hade kunskap och erfarenhet av att det var betydelsefullt om de var öppna 

och hänsynsfulla i omvårdnaden med kvinnan. Små enkla saker kunde göra skillnad. Att vara 

mer uppmärksam, att fråga hur kvinnorna mådde, om de ville ha någonting att äta eller dricka 

och att tänka på tonläget i sin röst (Tower et. al., 2012). Erfarenheten var att den viktigaste 

omvårdnadsåtgärden var att få kvinnan att känna sig trygg (Guruge et al., 2012; Ross et al., 

2010; Tower et. al., 2012), det var betydelsefullt om så bara för en liten stund i samband med 

besöket (Tower et al., 2012). För att ge kvinnan trygghet gav de kvinnan telefonnummer till 

olika myndigheter att ringa vid behov av hjälp (Brykzynski et al., 2012; Guruge, 2012; 

Spangaro et al., 2011). I en studie uppgav sjuksköterskorna att kvinnor som blivit våldsutsatta 

kunde uppleva så kallade ”flashbacks”. Fenomenet uppstod i samband med en undersökning 

som påminde om kvinnans våldserfarenhet, till exempel en gynekologisk undersökning.  

Sjuksköterskans erfarenhet och kunskap var att dessa ”flashbacks” lindrades när de gav 

kvinnan detaljerad information vid undersökningen, såg till att det fanns gott om tid och 

orienterade dem till tid och plats (Ross et. al., 2010).  

6.2.5 Att skapa en tillitsfull relation 

Sjuksköterskorna lade stor möda på att skapa en tillitsfull relation med kvinnan De skapade en 

mottaglig atmosfär där en förtroendefull relation kunde byggas upp för att kvinnan skulle 

kunna prata öppet om våldet och nå ett avslöjande om våldsutsatthet (Guruge, 2012). 

Sjuksköterskan beskrev det som att ”hålla en öppen dörr” för kvinnan (Brykczynski et al., 

2011; Spangaro et al., 2011). Sjuksköterskan beskrev relationen med kvinnan och dess 

förlopp som att de stod på varsin strand sammanbunden med en bro. Bron var i dåligt skick 

över en förrädisk avgrund som båda parter var rädda att passera. Tveksamt närmade de sig 

varandra, kvinnan för att nå ett avslöjande om våldsutsatthet och sjuksköterskan för att kunna 

ge omvårdnad. Tillsammans passerade de bron för att till slut landa på fast mark (Ross et al., 

2010). I andra studier beskrevs processen som att göra en resa mot ett gemensamt mål efter att 

relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan utformats. Sjuksköterskornas erfarenhet var att 

samspelet i relationen var avgörande för att nå det gemensamma målet (Guruge, 2012; 

Webster et al., 2006). Sjuksköterskan följde kvinnan som försökte nå insikt om sin situation 

(Webster et al., 2006). Kvinnan fattade egna beslut, gjorde framsteg och växte som person. 

(Guruge, 2012). Det slutgiltiga målet i relationen var att kvinnan avslöjade våldsutsattheten 
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(Guruge, 2012; Ross et. al., 2010; Webster et al., 2006). Sjuksköterskorna beskrev avslöjandet 

om våldet genom att använda sig av en metafor, att öppna ”Pandora´s box (Spangaro et al., 

2011).  

7.  Syntes 
Resultatet visade att sjuksköterskan behövde tid och kunskap för att kunna ställa frågan om 

våldsutsatthet. Det kunde vara svårt att hjälpa kvinnan om hon förskönade eller förnekade 

våldshandlingen. Sjuksköterskor kunde påverkas känslomässigt av den våldsutsatta kvinnans 

situation. I omvårdnaden var det betydelsefullt att erbjuda den våldsutsatta kvinnan trygghet. 

Det var viktigt att sjuksköterskan var observant på olika signaler som kunde tyda på 

våldsutsatthet. För att kunna samtala om våldet skapade sjuksköterskorna en tillförlitlig 

relation med kvinnan.  

8. Evidensgrad 
De inkluderade vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien värderades först enskilt av 

författarna, därefter gemensamt. Nio av artiklarna bedömdes ha hög kvalité och sex artiklar 

medelhög kvalité. Den samlade bedömningen av det vetenskapliga underlaget vad avser 

tillförlitligheten av litteraturstudiens resultat bedöms därför vara hög. 

9. Metoddiskussion 
Vald design, deskriptiv litteraturstudie är en lämplig metod för att sammanställa ny forskning. 

Under forskningsprocessen användes ett flödesschema för litteraturstudie, vilket säkerställde 

att litteraturstudien utformades på ett vetenskapligt sätt (Polit & Beck, 2012). Utifrån studiens 

syfte valdes databaser som publicerar omvårdnadsforskning, Cinhal, Medline och PsycINFO.  

Enligt Polit och Beck (2012), är databaserna lämpliga för sjuksköterskor som forskar. Det 

fanns en risk, om än författarna bedömde den som liten, att nya publicerade artiklar kan ha 

missats då sökningen begränsades till de indexerade artiklarna i databasen PubMed och då är 

publicerade i Medline. Tillräckligt underlag för litteraturstudien fanns i de valda databaserna. 

Författarna inledde arbetet med en test sökning, avsedd att ta reda på hur mycket tidigare 

forskning som fanns inom valt område för att kunna besvara litteraturstudiens syfte. Att göra 

en testsökning kan ses som en styrka då forskaren behöver bli bekväm med programvaran och 

dess funktioner innan huvudsökningen (Polit & Beck, 2012). Författarna läste in sig på valt 

ämne för litteraturstudien som var våld i nära relation. Enligt Polit och Beck (2012), är det 

viktigt att läsa på om ämnet och att vara kreativ för att hitta möjliga informationskällor. Inför 
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huvudsökningen planerades sökstrategin för att kunna utföra systematiska sökningar. Detta 

gjordes i samråd med bibliotekarie, vilket enligt Polit och Beck (2012), är fördelaktigt. I detta 

steg ingick även beslut om begränsningar. Begränsningar är nödvändigt för att avgränsa 

arbetet men kan vara till en nackdel då relevant material kan förbises (Polit & Beck, 2012). 

Sökblock bildades utifrån syftets meningsbärande enheter, ett lämpligt tillvägagångssätt för 

att finna relevant material som svarar mot syftet (SBU, 2013). Därefter identifierades flera 

ämnesord inom varje sökblock. Enligt Polit och Beck, (2012) är det en styrka att tänka brett 

om orden relaterade till ämnet för att kunna hitta relevanta artiklar. Ämnesorden är enhetliga 

och syftar till att beskriva artikelns innehåll vilket kan betraktas som en fördel, de kan dock 

bli för generella, vilket kan leda till att artiklar går förlorade (www.sbu.se). När ämnesorden 

kombinerades inom sökblocket användes den booleska operatorerna OR för att göra 

sökningen bred inom varje sökblock vilket ökade möjligheten att få så många träffar som 

möjligt. När sökblocken kombinerades användes den booleska operatorn AND som 

begränsade sökningen och reducerade ner antalet träffar så inte materialet blev för stort att 

hantera (Polit & Beck, 2012). Huvudsökningen kompletterades med sökord i fritext när 

databasen inte hade ett ämnesord för att göra sökningen systematisk. Det systematiska 

förfarandet gör att andra forskare kan komma fram till liknande slutsats (Polit och Beck, 

2012). För en så komplett sökning som möjligt utfördes en fritextsökning. Genom 

huvudsökningen fångades artiklar upp inom ramen för de indexerade ämnesorden. Fritext 

sökningen fångade upp artiklar utanför de indexerade ämnesordens område (SBU, 2013). 

Sökningen i fritext gav ett stort antal träffar. Titlar och abstract lästes stegvis för att inte 

relevanta artiklar skulle förbises. Sökordet nurse trunkeras i fritext för att få med likvärdiga 

ord i sökningen. Enligt Polit och Beck (2012), är detta ett sätt att utöka sökningen på vald 

term och ökar möjligheten till att hitta relevanta artiklar. Resultatet grundar sig på intervjuer 

med sjuksköterskor med olika kompetenser inklusive barnmorskor. Hade sökordet Midwife 

använts kan resultatet sett annorlunda ut då de rutinmässigt ställer frågan om våldsutsatthet till 

gravida kvinnor i Sverige. Författarna hade inte för avsikt att studera barnmorskor specifikt 

utan sjuksköterskor från olika kontexter.  Sökningen dokumenterades i en sökmatris vilket är 

en styrka, enligt Polit och Beck (2012) säkerställs att sökningen kan återupprepas av annan 

forskare. I Cinhal fanns flera olika tillvägagångssätt för att hitta artiklar (Polit och Beck, 

2012), dessa verktyg har inte använts vilket kan betraktas som en nackdel för litteraturstudien. 

Sökstrategin resulterade i ett stort antal vetenskapliga artiklar att hantera, det hade delvis 

möjligen påverkats genom att använda verktyget exclude medline records i Cinhal. Beslutet 

att inkludera artiklar med kvalitativ forskningsansats grundlades då författarna ville ta del av 
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sjuksköterskans berättelser på en mer djupgående nivå vilket inte var möjligt genom att ta del 

av kvantitativ forskning (SBU, 2013). Författarna fann tillräckligt med artiklar med kvalitativ 

analysmetod som svarade på litteraturstudiens syfte. Artiklar med kvantitativ analysmetod 

exkluderades därför i det tredje urvalet. Det betraktas som en styrka, enligt Polit och Beck 

(2012) är det fördelaktigt att inte begränsa för mycket inledningsvis utan det kan göras senare 

i arbetet. Sökningen begränsades till artiklar skrivna mellan 2005-2015. En litteraturstudie ska 

inte baseras på äldre forskningresultat än tio år (Forsberg & Wengström, 2008), vilket gör 

litteraturstudiens resultat aktuellt. Innehålls analysen med stöd av Granheim och Lundman 

(2004) säkerställde att författarna hanterade primärkällorna på ett korrekt sätt utan att 

förvanska dess innehåll. Författarna har ingen specifik erfarenhet av arbete med våldsutsatta 

kvinnor och hade ingen förförståelse vilket minskade risken att misstolka det manifesta 

innehållet. Enligt Polit och Beck (2012) skall forskarna sträva efter att göra litteraturstudien 

insiktsfull snarare än att den blir summan av olika delar. Vid översättning från engelska till 

svenska av artiklarna i litteraturstudien finns en risk för feltolkning av författarna. Utifrån 

litteraturstudiens syfte byggde resultatet på studier med kvalitativ analysmetod. Enligt Polit 

och Beck (2012) är det viktigt att forskaren har ett kritiskt tänkande när kvalitén i evidensen 

undersöks i artiklarna. En kvalitativ studie skall granskas utifrån begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet (ibid). Författarna beaktade begreppen under 

forskningsprocessen och inkluderade endast artiklar med medel eller hög kvalité i 

litteraturstudien. För att bedöma kvalitén granskades samtliga inkluderade artiklar via 

granskningsmall (Örebro universitet, 2015), vilket är en styrka för litteraturstudien. Den 

kvalitativa artikelns trovärdighet påverkas av i vilken utsträckning studiernas resultat kan 

överföras på andra grupper eller situationer (Polit & Beck, 2102). Litteraturstudiens 

överförbarhet lämnas till läsaren då resultatet bygger på forskning från olika länder med 

sjuksköterskor från olika kontexter. Begreppet pålitlighet innebär vilket tillvägagångssätt som 

använts för att komma fram till den vetenskapliga studiens resultat (Polit & Beck, 2012). 

Studierna som inkluderats i litteraturstudien har utförts på ett vetenskapligt korrekt sätt och 

författarna har även ställt höga krav på det etiska resonemanget. Detta stärker 

litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet ytterligare. Litteraturstudiens inkluderade 

artiklar sammanställdes i artikelmatriser. Enlig Polit och Beck (2012) är detta ett tydligt sätt 

att organisera information från de inkluderade artiklarna.  

Datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången 

författarna genomförde en litteraturstudie på avancerad nivå. Forskningsprocessen gav 



       

19 

 

författarna nya kunskaper. Genomförandet av en ny litteraturstudie kommer att vara mindre 

komplicerad att genomföra. 

10. Resultatdiskussion 
Rubrikerna i resultatdiskussionen utgår från viktiga områden i personcentrerad omvårdnad. 

10.1 Den terapeutiska relationen 

För att kunna skapa en tillitsfull relation och våga fråga kvinnan om våldsutsatthet kan det 

behövas en personcentrerad vård. Enligt studien resultat var det viktigt att sjuksköterskorna 

skapade en tillitsfull relation till kvinnorna. I relationen var samspelet och tilliten avgörande 

för att kvinnan skulle avslöja våldet hon utsatts för, vilket var målet i omvårdnaden. Liknande 

resultat framkom i studien av Djikanovic, Celik, Simic, Matejic och Cucic (2010) där det var 

betydelsefullt med en vänlig atmosfär och att etablera ett förtroende för att nå målet i 

omvårdnaden, att kvinnan avslöjade våldsutsattheten. Sjuksköterskorna i studien ansåg att det 

var en av de största uppgifterna i sin roll. De inledande bestämmelserna i Patientlagen 

(2014:821) syftar till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet som i 

sin tur stödjs av personcentrerad omvårdnad. I den personcentrerade omvårdnaden är det 

betydelsefullt att vara närvarande och erbjuda personligt stöd. Även kontinuiteten i en relation 

är viktig (McCormack, 2003). Trygga och tillitsfulla relationer skapas när den våldsutsatta 

kvinnan träffar samma sjuksköterska under flera besök och kan leda till att kvinnan avslöjar 

våldet och kan ta steget att lämna den våldsamma relationen. Resultatet visade en möjlighet i 

att sjuksköterskorna var uppmärksamma vid omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor då våldet 

kunde eskalera och leda till en stark våldshandling. Detta stärks i en studie av Catallo, Jack, 

Ciliska och MacMillan (2012) som visade att en serie av små våldshandlingar under lång tid 

kunde leda fram till en stark våldshändelse, en vändpunkt för kvinnan då hon avslöjar 

våldsutsattheten. I den personcentrerade omvårdnaden är respekten för patientens värde det 

centrala och kontinuiteten i den terapeutiska relationen viktig mellan sjuksköterskan och 

patienten (McCormack, 2003).  

Det som hindrade sjuksköterskan att inte ställa frågan om våldsutsatthet var; att inte ha tid, att 

inte ha plats, att inte prata samma språk och att inte ha kunskap men möjligheten var att skapa 

en tillitsfull relation och att våga fråga på grund av rädsla. Motiverande samtal är ett verktyg 

som sjuksköterskan kan använda för att hjälpa en patient att nå insikt och göra 

livsstilsförändringar. Samtalsmetoden kan användas på alla patienter och skulle kunna vara 

till hjälp i samtalet med kvinnor som utsatts för våld. I Brobeck, Bergh, Odencrants och 



       

20 

 

Hildingh (2011) studie framkom det att motiverande samtal var ett värdefullt verktyg för 

sjuksköterskor i primärvården där man bland annat arbetade med att ställa öppna frågor.  

Studiens resultat visade att det var svårt för sjuksköterskorna att upprätthålla sitt stöd och 

engagemang när kvinnan stannade kvar i den våldsamma relationen. Sjuksköterskorna hade 

lagt ner mycket tid i omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan. Liknande resultat framkom i 

två studier (Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan, 2012; Häggblom & Möller, 

2006) där känslor av missmod väcktes hos sjuksköterskorna varje gång en kvinna stannade 

kvar i ett våldsamt förhållande. Sjuksköterskorna i studiens resultat menade att det var svårt 

för kvinnan att lämna mannen då hon hade investerat mycket i relationen. När kvinnorna 

väljer att inte lämna sin partner uppstår frustration hos sjuksköterskan. De har gjort allt för att 

hjälpa kvinnan som väljer att stanna kvar hos mannen och tillika våldet. Det är betydelsefullt 

att sjuksköterskan inser att hon har gjort ett bra arbete, känner sig tillfreds med 

omvårdnadsinsatserna, trots kvinnans val. I den personcentrerade omvårdnaden är 

sjuksköterskans roll att vara närvarande, erbjuda personligt stöd, praktisk hjälp och att göra 

det möjligt för patienten att följa den väg som de själva väljer (McCormack, 2003).  

10.2 Den sociala och yrkesmässiga kompetensen 

Resultatet i studien påvisade hinder att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med kunskap 

om våld mot kvinnor i nära relation. De visste inte hur de skulle hantera ett avslöjande om 

våldsutsatthet. Två studier (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005; Häggblom & Möller, 2006) 

beskrev att få sjuksköterskor hade kunskap i hur de skulle agera gentemot våldsutsatta 

kvinnor. Behovet finns att sjuksköterskorna utvecklas i sin profession genom kunskap och 

utbildning. Litteraturstudiens resultat visade att kunskaper var en möjlighet för 

sjuksköterskorna att hantera olika situationer i omvårdnaden med den våldsutsatta kvinnan. 

Hälso- och sjukvården, organisationen som sjuksköterskorna arbetar i, behöver erbjuda 

lämplig utbildning i ämnet våld i nära relation. En bra utbildning för sjuksköterskor skapar 

trygghet i hur man ska bemöta våldsutsatta kvinnor. I en studie framgick att sjuksköterskorna 

önskade våldsrelaterad utbildning, det skulle bidra till att förändra förhållningssättet mot 

våldsutsatta kvinnor, en ökad identifiering av misshandelsoffer, tidigare åtgärder samt ett ökat 

samarbete med andra hälsoenheter (Woodtli, 2001). Förutsättningar för sjuksköterskan för att 

kunna arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad innefattar professionell kompetens, social 

kompetens och tydliga övertygelser och värderingar (McCormack & McCance, 2006). 
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Studiens resultat uppmärksammade ett genusperspektiv utifrån manliga sjuksköterskor som 

omhändertog våldsutsatta kvinnor. Att vara man och ta hand om våldsutsatta kvinnor väckte 

motsägelsefulla känslor som inte de kvinnliga sjuksköterskorna upplevde. I en studie av 

Inoue, Chapman och Wynaden (2006) visade resultatet att manliga sjuksköterskor stöter på 

fördomar. För att lyckas med implementering av personcentrerad vård är det viktigt att 

sjuksköterskan har social och yrkesmässig kompetens, goda värderingar och självkännedom 

(McCormack & McCance, 2006). Detta kan påverka omvårdnaden negativt om den 

våldsutsatta kvinnan inte känner tillit till den manliga sjuksköterskan eller om den manliga 

sjuksköterskan inte har god självkännedom. 

Språkskillnader var ett hinder i studiens resultat. Det försvårade omvårdnadsarbetet med 

våldsutsatta kvinnor. Det stödjer en annan studie som visade att sjuksköterskan hindrades att 

ställa frågan om våld då det var svårt att och göra sig förstådd (Yonaka, Yoder, Darrow & 

Sherck, 2007). Risk för att missuppfatta kvinnan är ett hinder som kan leda till bristfällig 

vård. I en studie av Radwin, Cabral och Woodworth (2013) framkom att språksvårigheter vid 

informationsutbyte påverkade tilliten till sjuksköterskan negativt när patienten hade ett annat 

modersmål och tolk inte fanns närvarande. McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) 

menade att emotionell och interpersonell kompetens var en viktig del i den personcentrerade 

vården för att kunna förstå kvinnans situation, kunna samspela och utveckla en effektiv 

relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan behöver ha förmågan att sätta sig in 

i kvinnans situation precis som personcentrerad omvårdnad förordar. Då kan sjuksköterskan 

anpassa omvårdnadsåtgärderna för varje enskild våldsutsatt kvinna. I studien framkom att 

kvinnan kände sig obekväm att samtala om våldsutsatthet via telefontolk. Med respekt för 

kvinnan bör valmöjligheten finnas att välja kvinnlig tolk via telefon eller tolk på plats, utifrån 

kvinnans önskemål. Den professionella kompetensen i form av språk och kommunikativ 

kompetens är viktig enligt personcentrerad omvårdnad. Genom sjuksköterskans professionella 

beslut där förståelse finns hur man bäst kan praktiskt hjälpa, kan kvinnan få bra omvårdnad 

(McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). 

10.3 De goda värderingarna och självkännedomen 

McCormack och McCance (2006) vill genom personcentrerad omvårdnad förmedla att det är 

viktigt att sjuksköterskan har goda värderingar och självkännedom. Studiens resultat visade 

att sjuksköterskorna kände rädsla i omvårdnaden med den våldsutsatta kvinnan. Det hindrade 

sjuksköterskan från att ställa frågan. De ville inte att frågan skulle uppfattas som en 

förolämpning. I studien av Beynon et al. (2012) kände sjuksköterskorna ett behov av att veta 
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när och var i samtalet frågan skulle ställas utan att kvinnan skulle uppfatta det som en 

förolämpning. Med rädsla för att kränka den våldsutsatta kvinnans integritet undvek många 

sjuksköterskor att ställa frågan om skadans uppkomst (Häggblom et al., 2005). 

Sjuksköterskan ska vara ett stöd för den våldsutsatta kvinnan där kvinnan inte själv har 

förmågan att berätta om våldet hon utsätts för. Det innebär att frågan ska ställas av 

sjuksköterskan. Majoriteten av sjuksköterskorna i en studie visade att de tyckte att det var 

självklart att ställa frågan om våldsutsatthet (Nicolaidis, Curry, & Gerrity, 2005).  McCance, 

McCormack och Dewing (2011) och McCormack och McCane (2010) uttrycker att 

sjuksköterskans människosyn visar sig genom bemötandet mot kvinnan som upplever våld i 

nära relation. Sjuksköterskan ska behandla varje kvinna som unik och se till kvinnornas 

individuella behov och till kvinnornas olika förutsättningar. 

10.4 Den stödjande organisationen 

Studiens resultat visade att brist på tid var det största hindret till att sjuksköterskorna inte 

frågade om våldsutsatthet. Detta stärks i en studie av D´Avolio (2011) där tidsbristen gjorde 

att sjuksköterskorna inte hade möjligheten att ställa frågan om våldsutsatthet och att ge 

lämpliga omvårdnadsåtgärder. De beskrev att de arbetade mot tiden. Den snäva tidboken med 

korta patientbesök gjorde det problematiskt om en kvinna svarade att hon blivit utsatt för våld 

i nära relation. I Beynon et al. (2012) studie ansåg sjuksköterskorna, om frågan ställdes borde 

tiden finnas att lyssna på svaret. Det fanns inte tid för känslomässigt stöd på grund av hög 

arbetsbelastning och snabbt tempo. Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av otillräcklighet 

efter arbetsdagens slut. Enligt McCormack & McCance (2006) är väl fungerande 

personalrelationer i organisationen, delat beslutsfattande och en sund maktbalans värdefullt i 

den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskorna behöver mer tid i samband med 

patientbesök där misstanke finns att kvinnan blivit våldsutsatt. Detta för att kunna ställa 

frågan om våldsutsatthet och att kvinnorna ska ges möjligheten att berätta om våldet. 

Resultatet visade att frågan om våldsutsatthet ska ställas vid upprepade tillfällen, vilket ökade 

möjligheten att kunna hjälpa den våldsutsatta kvinnan. Att ställa frågan om våldsutsatthet som 

rutin stärks av en studie av Natan och Rais (2010). I litteraturstudien framkom att det 

saknades en privat sfär för sjuksköterskorna att kunna ställa frågan om våldsutsatthet. Det var 

svårt att prata ostört med den våldsutsatta kvinnan på grund av mannens närvaro. Detsamma 

framkom i studien av Beynon et al. (2012)  där närvaron av kvinnans man, andra 

familjemedlemmar och patienter hindrade sjuksköterskan till ett privat samtal med kvinnan. 

McCormack och McCance (2006) framhåller att väl fungerande personalrelationer med en 
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stödjande organisation, delat beslutsfattande och en sund maktbalans är en annan förutsättning 

för att lyckas med personcentrerad omvårdnad. Behov finns av samtalsrum för att kunna 

kommunicera enskilt i lugn miljö utan att kvinnans integritet kommer till skada. En stödjande 

organisation ökar förutsättningarna för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ställa frågan om 

våldsutsatthet. Den personcentrerade omvårdnaden lyfter vikten av en stödjande organisation. 

Resultatet visade att en av möjligheterna är ett bra samarbete mellan andra yrkeskategorier. 

Sjuksköterskorna i studien av Häggblom et. al. (2005) ansåg sig begränsade i sitt arbete och 

kunde inte lösa kvinnans situation på egen hand. De ansåg att ett samarbete behövdes mellan 

akutmottagning, polisen, sociala enheter och skyddsbostäder. Djikanovic et, al. (2010) stödjer 

att sjuksköterskan oftast inte kunde hantera situationen själv. Detta betyder att det behövs ett 

nätverk av personalkategorier och service enheter för att kunna hjälpa den våldsutsatta 

kvinnan. En studie om personcentrerad omvårdnad visade att det fanns behov av varierad 

kompetens för att vara personcentrerad och klinisk effektiv (McCormack, Karlsson, Dewing 

& Lerdal, 2010). För sjuksköterskan är det fördelaktigt att arbeta med andra yrkeskategorier. 

Ett delat ansvar med andra organisationer som har erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta 

kvinnor ökar sannolikheten att hjälpa de våldsutsatta kvinnorna. 

11. Relevans till kliniskt arbete 
Kvinnor som utsatts för våld i nära relation uppsöker sjukvården på grund av fysiska och 

psykiska hälsoproblem. Besvären undersöks och diagnostiseras utan att orsaken klarlagts. De 

fysiska och psykiska besvären kan bero på att kvinnan utsatts för våld i nära relation, kvinnan 

berättar inte om våldet när ingen ställer frågan. Våldet fortsätter och kvinnan lider i tysthet 

med risk att det fysiska och psykiska tillståndet försämras ytterligare och kräver mer 

vårdinsatser. När de uppsöker sjukvården sker första kontakten oftast med en sjuksköterska 

som gör en bedömning och tar upp en anamnes. Anamnesen är grundläggande för att få en 

helhetsbild av patienten och för att kunna ge den omvårdnad som patienten behöver. Genom 

att rutinmässigt ställa frågan om våldsutsatthet som en del i anamnesen finns större möjlighet 

att identifiera våldsutsatta kvinnor.  I sjukvården är det hög arbetsbelastning och många 

patient besök. Finns möjligheten att kunna ge rätt hjälp i tid minskar lidandet för kvinnan och 

på sikt minskar patientbesöken och kostnaderna för samhället. Det är viktigt att 

sjuksköterskan står upp för kvinnan som är ensam i sin situation och kanske inte har förmågan 

att ta sig ur situationen på egen hand.  
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12. Förslag till vidare forskning inom området 

Litteraturstudiens resultat är till stor del baserat på studier där kvinnliga sjuksköterskor 

intervjuats. Det indikerar att fler studier behöver utföras med manliga sjuksköterskor och hur 

de upplever och hanterar omvårdnaden av våldsutsatta kvinnor. Många av sjuksköterskorna i 

studierna fick känslor som kunde vara svåra att hantera. Fortsatt forskning behövs för att se 

vilket stöd sjuksköterskorna behöver för att kunna förhålla sig till våldsutsatta kvinnor utan att 

påverkas för mycket i sitt privatliv, eller finns coping strategier som sjuksköterskor kan 

använda sig av för att hantera svåra fall och situationer som de dagligen möter i olika 

vårdsituationer. 

13. Slutsats 
För att identifiera och uppmärksamma våldet som kvinnor utsätts för är det viktigt att frågan 

om våldsutsatthet ställs av sjuksköterskan vid flera tillfällen och att det finns rutiner och 

riktlinjer att arbeta efter. För att sjuksköterskorna ska våga fråga om våldsutsatthet och känna 

sig trygga i omvårdnaden med våldsutsatta kvinnor finns ett behov av utbildning, samarbete 

med andra instanser och att ha stödjande funktioner för sjuksköterskan. Då kan sjuksköterskan 

i sin tur stödja och vägleda kvinnan i den våldsutsatta situationen. Arbetsmiljön inom hälso-

och sjukvården behöver ses över för att sjuksköterskor ska kunna ställa frågan om 

våldsutsatthet. Det behövs mer tid så möjligheten finns att skapa en förtroendefull relation till 

kvinnan. Kontinuitet i vårdkontakten är viktigt för att främja relationen för att kunna nå det 

slutgiltiga målet, att kvinnan avslöjar att hon är våldsutsatt. Målet är ett väl fungerade liv utan 

våld, minskade vårdbesök och på sikt en förbättrad folkhälsa hos befolkningen.  
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Bilaga 1 Sökmatris 

       BLOCK 
1 

Databas; cinhal headings 

150924 Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Artiklar 

S1 (MH "Violence") OR (MH 

"Domestic violence")  18,474         

S2 (MH "Intimate partner 

violence") 6,613         

S3 (MH "Battered women) 2,919         

S4 (MH"Spouses") 6,841         

S5 (MH "spouses") OR abuse 79,866         

S6 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR 

S5 96,935         

BLOCK 
2             

S7 (MH "nurses") 49,517         

S8 

(MH"Nurse-Patient Relation") 

OR (MH "Professional Patient 

Relations")  44,216         

S9 S7 OR S8 92,659         

BLOCK 
3             

S10 (MH"Knowledge") 4,357         

S11 (MH"Learning") 9,133         

S12 
(MH"Professional 

Competence") OR experience  75,457         

S13 S10 OR S11 OR S12 87,476         

S14 S6 AND S9 AND  S13 111 39 24 5 4 

              

BLOCK 
1 

Fritext sökning i Cinhal 

150929           

S15 

violence OR domestic violence 

OR intimate patrner violence 

OR battered woman OR 

spouse abuse           

BLOCK 
2             

S16 

nurse* OR nurse-patient 

relation OR professional 

patient relation           

BLOCK 
3             

S17 

knowledge OR learning OR 

professional competence OR 

experience           

S18 S15 AND S16 AND S17 909       2 



       

 

 

              

BLOCK 
1 MEDLINE MESH 150924           

S1 

(MH "violence") OR (MH 

"Domestic violence") OR 

(MH"Spouse Abuse) 35,25         

S2 intimate partner violence 4,469         

S3 (MH Battered Women") 2,341         

S4 
(MH"spouses") OR 

(MH"Spose Abuse") 13,461         

S5 
S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR 

S5 43,649         

BLOCK 
2             

S6 (MH"Nurses") 30,256         

S7 

(MH"Professional Patient 

Relations") OR (MH"Nurse 

Patient-Patients Relations)  53,929         

S8 S6 OR S7 82,788         

BLOCK 
3             

S9 (MH"Knowledge") 3,828         

S10 (MH"Learning") 20,99         

S11 

(MH"Professional 

Competence") OR experience 

OR nurse* 327,929         

S12 S9 OR S10 OR S11 407 60 30 9 0 

              

BLOCK 
1 

PSYCINFO Thesaureus 

150924           

S1 

(DE"Violence") OR 

(DE"Domestic Violence") OR 

(DE"Intimate Partner Violence 

OR (DE"Battered Female") 38,404         

S2 
(DE"Spouses") OR 

(DE"Partner Abuse") 15,026         

S3 S1 OR S2 49,917         

BLOCK 
2             

S4 (DE"Nurses") 20,656         

S5 
nurse-patient relations OR 

professional patient relations 20,745         

S6 S4 AND S5 125         

              

BLOCK 
3             



       

 

 

S8 (DE "Health Knowledge") 3,574         

S9 (DE"Learning") 17,535         

S10 
(DE"Professional 

Competence") 2,781         

S11 
S8 OR S9 OR S 10 OR 

experience 451,45         

S12 nurse* 56,579         

S13 S8 OR S9 OR S 10 OR S12  130         

S14 S3 AND S7 AND S13 43         

  S6 =125, S14=43 168 54 31 11 6 

              

  

Fritextsökning  i Medline 
enligt med samma termer som 

i Cinhal       5 2 

  

Fritextsökning  i Psycinfo 

enligt med samma termer som 

i Cinhal & Medline       1 1 

  

I databaserna  begränsas 

sökningen till engelska 

språket, peer review och 2005-

2015       

Antal 
inklud. 
artiklar: 15 

       
       
       
       
        

 



 

 

Bilaga 2 Innehållsanalys 

   

Susanna Hellsten 

 enligt Granheim & Lundman, 2004 

  

Christina Lindqvist Karlsson 

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Huvudkategori 

Sjuksköterskorna hade hög arbetsbelastning 

och begränsat med tid i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Det hindrade 

sjuksköterskan att ställa frågan om 

våldsutsatthet och att skapa en tillförlitlig 

relation vilket kunde öka möjligheten för 

kvinnan att avslöja våldsutsattheten. (Guruge, 

2012) 

Sjuksköterskorna hade ont om 

tid och frågade inte kvinnan om 

hon utsatts för våld. 

Tid Att inte ha 

tid 

Hinder i omvårdnaden 

Sjuksköterskorna lade ner stor möda på att 

skapa en tillförlitlig relation i mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. En mottaglig atmosfär 

ökade möjligheterna för kvinnan att kunna 

avslöja våldsutsattheten och att samtala öppet 

om sin situation. Sjuksköterskorna beskrev 

det som att "hålla en öppen dörr" för kvinnan 

(Brykczynski et al., 2011., Sporongo. et al., 

2011) 

Sjuksköterskorna skapade en bra 

relation så att kvinnan kunde 

samtala om våldet. 

Tillit Att skapa 

tillit 

Möjligheter i omvårdnaden 



       

 

 

Bilaga 3 Artikelmatris 

1. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Brykczynski, A. K., 

Crane, P., Medina, K. C.& 

Pedraza, D. (2011). 

 

Intimate partner violence: 

Advanced practice nurses 

clinical stories of success 

and challenge. 

 

Journal of the Americana 

Academy of Nurse 

Practitioners 

 

USA 

Att presentera kunskap 

från specialistutbildade 

sjuksköterskor som har 

kliniska erfarenheter av att 

arbeta med kvinnor som 

upplevt våld i 

parrelationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor värvades 

genom professionella 

kontakter, förslag från 

andra deltagare för att 

uppnå ändamålsenligt 

urval. Urval: 10 

sjuksköterskor (1 

psykiatrisjuksköterska, 5 

familjesjuksköterskor och 

4 barnmorskor) med 

erfarenhet av att arbeta 

med våldsutsatta kvinnor 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuerna spelades in på 

band. Deltagarna berättade 

fritt om deras erfarenheter. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Datainsamlingsprocess 

under flera stegs. Från 

helhet till delar tillbaka till 

helhet.  Fenomenologisk 

ansats enligt Benner. 

Styrka: Alla deltagare 

intervjuades av 

huvudförfattaren. Samtliga 

författare gick igenom 

materialet. Bekämpade 

partiskheten genom att 

deltagarna berättade fritt 

om IPV. Väl beskrivet 

vilka uppgifter författarna 

haft under arbetets gång. 

Utförligt beskrivet av 

datainsamling och analys. 

Utförligt resultat.  

Svaghet: Forskarna för ej 

kritiskt resonemang kring 

studien. Kort 

diskussionsdel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Mer tid till: psykosociala 

problem, schematid. 

Hinder: tolk-ej 

familjemedlem och 

främling som tolkar, 

motvilliga att prata om 

våldsutsatthet 

Möjligheter: fråga om 

våldsutsatthet på rätt sätt, 

rutinmässigt ställa frågan, 

lämna ut telefonnummer, 

tid med kvinnan utan 

mannen, känna igen olika 

beteendemönster. 

Svårt att upprätthålla 

engagemang, svårt att 

förändra situationen och 

måste inse sina 

begränsningar, 

uppmärksam på fysiska 

skador, oro för kvinnans 

liv och att hålla en öppen 

dörr för ett avslöjande. 

 



       

 

 

2. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Finnbogadottir, H. & 

Dykes, A-K. (2012). 

 

Midwives´ awareness and 

experiences regarding 

domestic violence among 

pregnant women in 

southern Sweden. 

 

Midwifery 

 

Sverige 

Undersöka 

barnmorskornas 

medvetenhet från klinisk 

erfarenhet angående våld i 

hemmet bland gravida 

kvinnor i södra Sverige.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: Barnmorskor 

Urvalsförfarande: Genom 

nätverk urval som 

kompletterades med 

ändamålsenligt urval. 

Urval: med tre till fem 

deltagare i varje grupp. 

16 barnmorskor på 

prenatala enheter från två 

universitetssjukhus. 

Alla utom en barnmorska 

arbetade inom 

mödravården. 

Datainsamlingsmetod: 

Fyra fokusgrupper. 

Intervjuer med öppna 

frågor spelades in på band 

och fältanteckningar 

gjordes.  

Analysmetod: Manifest 

och latent innehållsanalys 

inspirerades av Burnard 

(1991) och Burnard 

(1996). Författare lyssnade 

på intervjuerna därefter 

transkriberades de 

ordagrant 

Styrka: Förförståelse från 

författare. Små 

fokusgrupper, fyra till fem 

deltagare. En av 

respondenterna ser över 

resultatet för utvärdering. 

Konsensus nåddes under 

analysprocessen. 

Systematisk urvalsbias 

inträffade ej. Utförlig 

beskrivning av 

datainsamling, analys och 

resultat. 

Svaghet: Möjlig 

begränsning i 

överförbarhet av resultatet. 

Svarsbias kan ej uteslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: avsaknad av 

kunskaper och att inte 

våga ställa frågan om 

våldsutsatthet för att ge 

god omvårdnad, rädda för 

sin familj säkerhet, kränka 

kvinnans integritet genom 

att ställa frågan inför 

mannen, oro för att inte 

kunna hjälpa om 

misshandel avslöjades och 

ej prata ostört utan 

mannens närvaro.  

Möjligheter: Viktigt hur 

frågan om våldsutsatthet 

ställdes, observant på 

förändring i mannens och 

kvinnans beteende, viktigt 

med samarbete mellan 

andra professioner.  



       

 

 

 

3. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Goldblatt, H. (2009). 

 

Caring for abused women: 

impact on 

nurses´professional and 

personal life experiences. 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Israel 

Att undersöka effekterna 

av att ta hand om 

våldsutsatta kvinnor – 

sjuksköterskornas 

professionella och 

personliga upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: 

Manliga sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Värvades under klinisk 

utbildning. 

Urval: 22 israeliska 

kvinnliga sjuksköterskor 

inom akut och kommunal 

sjukvård kommunala som 

hade arbetat med minst en 

misshandlad kvinna under 

det senaste året. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad 

djupintervjuer som 

spelades in på band. 

Intervjuguide användes. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Induktiv, fenomenologisk 

ansats. Tematisk 

innehållsanalys. 

Styrka: Datainsamling och 

analys är tydligt 

beskriven. Systematisk 

analys av data tillämpas 

för att lyfta studiens 

tillförlitlighet. Utförligt 

beskrivet resultat. 

Svaghet: 

Sjuksköterskestudenter var 

behjälpliga med 

datainsamling. Deras 

oerfarenhet att ställa 

känsliga och intima frågor 

kan ha påverkat 

sjuksköterskornas svar vid 

intervjuerna. När 

författarna översatte 

intervjuerna från 

modersmål till engelska 

kan värdefull data gå 

förlorad. 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Sjuksköterskornas möte 

med en våldsutsatt kvinna 

väckte känslor. Det kunde 

vara svårt att skilja mellan 

arbete och privatliv. De 

påverkades personligen av 

mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. 

 



       

 

 

4. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Guruge, S. (2012). 

 

Nurses´Role i Caring for 

Women Experiencing 

Intimate Partner Violence 

in the Sri Lankan Context. 

 

International Scholarly 

Research Network 

 

Sri Lanka 

Att undersöka hur Sri 

Lankas sjuksköterskor 

uppfattar sin roll i att ta 

hand om kvinnor som har 

upplevt partnervåld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: Genom 

annonsering på lärosäten 

och förfrågan från person 

till person fångade 

författaren upp de 

kvinnliga och manliga 

sjuksköterskorna. 

Urval: 30 

sjuksköterskorna, i 

åldrarna 22-50 år som 

arbetade inom akut - och 

kommunal verksamhet.  

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

spelades in på band.  

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

och användes som guide 

till kvarvarande intervjuer. 

Tolkande och beskrivande 

fenomenologisk ansats. 

Styrka: Utförligt etiskt 

resonemang förs mot 

deltagarna. Bra beskriven 

dataanalys. Väl beskrivna 

strategier användes för att 

säkerställa studiens 

pålitlighet. Utförligt 

beskrivet resultat.  

Tydlig slutsats. 

Svaghet: Forskarassistent 

översatte intervjuer från 

Sinhala, som är ett 

majoritetsspråk, till 

engelska. Möjligen kan 

skiftningar i berättelserna 

gå förlorade. Forskaren för 

ej kritiskt resonemang mot 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: Brist på tid, hög 

arbetsbelastning, 

språkskillnader, brist på 

information på 

arbetsplatserna, ej 

likvärdig information till 

olika yrkeskategorier, 

avsaknad av kunskaper för 

att ställa frågan om 

våldsutsatthet, rädsla för 

den våldsamme mannen, 

kunskapsbrist förde med 

sig att focus lades på 

fysiska problem och 

avslöjade ej våldsutsatthet 

trotts att frågan ställdes. 

Möjligheter: Inge trygghet 

och förtroende, ge 

kvinnan telefonnummer, 

skapa tillitsfull relation.  

Sjuksköterskornas  

Processen mot ett 

avslöjande om 

våldsutsatthet-en resa 

tillsammans med 

kvinnorna.  

De våldsutsatta växte som 

person när de fattade egna 

beslut. 



       

 

 

 

5. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Robinson, R. (2010) 

 

Myths and Stereotypes: 

How Registered Nurses 

Screen for Intimate 

Partner Violence. 

 

Emergency Nurses 

Association 

 

USA 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor identifierar 

kvinnor som utsatts för 

våld, vilka svårigheter 

som kan finnas, vilken roll 

sjuksköterskan har och 

vilka resurser hon har i 

arbetet med dessa 

kvinnor.  

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Systematiskt urval. 

Värvades genom samtal 

med akutsjuksköterskor 

och chefer till 

sjuksköterskor från flera 

olika akutmottagningar.  

Urval: 8 kvinnliga och 5 

manliga 

akutsjuksjuksköterskor 

med skilda 

specialistutbildningar från 

tre akutmottagningar. 

Datainsamlingsmetod: 10 

strukturerade frågor 

(öppna/slutna) spelades in 

på band. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk. Data 

kodades och analyserades 

med hjälp av Colaizzis 7-

stegs metod. Beskrivande 

fenomenologisk analys. 

Styrka: Skapligt beskrivet 

resultat. Utförligt 

beskriven slutsats. 

Svaghet: Studiens 

datainsamling och analys 

är dåligt beskriven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel 

Hinder: Brist på tid, ett 

avslöjande om våld kunde 

leda till mer arbete, brist 

på information på 

arbetsplatserna, saknade 

kunskaper för att ställa 

frågan om våldsutsatthet, 

focus lades på fysiska 

besvär till följd av 

kunskapsbrist, rädsla att 

bli inblandad i kvinnornas 

situation och frågan om 

våld ställdes ej av rädsla 

att inte ha möjligheten att 

hjälpa de utsatta 

kvinnorna, fanns ej 

specifika rutiner angående 

våldsutsatthet,  

Möjligheter: Att 

rutinmässigt ställa frågan-

ej stigmatiserande och 

vara uppmärksam på 

kvinnans beteende. 

 



       

 

 

6. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Ross, R., Draucker, B. C., 

Martsolf, D., Adamle, K., 

Chiang-Hanisko, L. & 

Lewandowski, W. (2009). 

 

The bridge: Providing 

nursing care for survivirs 

of sexual violence. 

 

Journa of the American 

academy of Nurse 

Practitioners 

 

USA 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att ge vård 

till överlevare från 

sexuellt våld på ett antal 

olika typer av 

sjukhusenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: Sjuksköterskor 

och 

enhetschefer/sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Omvårdnadssamordnare på 

respektive sjukhus gav 

förslag på namn som 

författarna till studien sedan 

kontaktade. 35 av 38 

sjuksköterskor intervjuades. 

Urval: 12 

akutsjuksköterskor (olika 

specialistutbildning) och 23 

enhetschefer/sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Bandinspelade 

semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuguide 

användes. 

Analysmetod: Data 

transkriberades ordagrant. 

Van Manens metod 

användes för tematisk 

analys. Tolkande 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt enligt 

Heidegger. 

Styrka: Intervjuguide hade 

utvecklats av forskarna. 

Forskarna använde sig av 

triangulering. Beskrivet 

vad varje forskare utför i 

metoden. Forskarna tar 

upp bortfall. 

Svaghet: Intervjuerna 

genomfördes under en 

lång period, 11 månader. 

Kort intervjutid, 25-45 

min. Forskarna för ej 

kritiskt resonemang kring 

studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel. 

Hinder: Brist på tid, 

saknade kunskaper, hög 

arbetsbelastning, 

kvinnorna hade en 

skyddande mur runt sig, 

motvilja att prata om 

våldsutsatthet och 

kvinnorna fick Flashbacks 

vid besök hos 

sjuksköterskorna. 

Möjligheter: 

Viktigt hur frågan ställdes, 

få kvinnan att känna 

trygghet, observant i 

mötet,  

Sjuksköterskan beskrev 

samspelet mellan dom där 

målet är att nå ett 

avslöjande. 

Sjuksköterskorna menade 

att kvinnorna testade dom 

om dom uppfattade 

signalerna. Om signalerna 

uppfattades fanns en 

möjlighet att avslöja 

våldet. 

 



       

 

 

7. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Schmeidel, N. A., Daly, 

M. J., Rosenbaum, E. M., 

Schmuch, A. G. & 

Jogerst, J. G. (2011). 

 

Health Care 

Professionals´Perspectives 

on Barriers to Elder Abuse 

Detection and Reporting 

in Primary care. 

 

Journal of Elderly Abuse 

& Neglect 

 

USA 

Att undersöka 

vårdpersonalens 

perspektiv på övergrepp 

mot äldre i primärvården 

för att uppnå en bättre 

förståelseför för 

problemet med 

rapportering och att 

generera idéer för att 

förbättra upptäckten och 

rapporteringsprocessen. 

 

 

Population: Läkare, 

sjuksköterskor, och 

socialarbetare. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighets- och 

ändamålsenligt urval. Brev 

med förfrågan att 

delta/intervjufrågor till 

155 läkare, 221 

sjuksköterskor och 19 

socialarbetare. 60 kuvert 

returnerades, olevererat. 

Sex personer upplevde sig 

ej kvalificerade eller 

saknade tid att delta. 

Urval: Åtta läkare, nio 

sjuksköterskor och 6 

socialarbetare. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuguide, 13 öppna 

frågor. Bandinspelade 

djupintervjuer. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

En flerstegsprocess 

användes av tematisk 

analys. 

Styrka: Bra beskrivning av 

datainsamling och analys.  

Svaghet: Kortaste 

intervjutiden varade 10 

min. Syftet är ej tydligt 

beskrivet. Delvis 

bekvämlighetsurval vid 

urvalsförfarande. Kort 

resultat. Kan ej utläsa 

vilka uppgifter var och en 

av forskarna hade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel. 

Hinder: Brist på tid, 

högarbetsbelastning, 

saknade kunskaper för att 

ställa frågan om 

våldsutsatthet och det var 

svårt att prata ostört när 

kvinnorna hade sin man 

med. 

Sjuksköterskorna 

fokuserade på att få 

arbetsuppgifterna utförda 

och göra den medicinska 

journalen i ordning till 

läkaren.  

Möjligheter: Kunskap om 

att våldet fanns i alla 

kulturer och i alla 

samhällsklasser, viktigt att 

känna igen 

beteendemönster hos 

kvinnorna.  

Det fanns orsaker till att 

kvinnan ej lämnade den 

våldsamme mannen. 

 



       

 

 

8. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Spangaro, J., Poulos, G. 

R. & Zwi, B. A. (2011). 

 

Pandora Doesn´t Live 

Here Anymore: 

Normalization of 

Screening for Intimate 

Partner Violence in 

Australia Antenatal, 

Mental Health, and 

Substance Abuse Service. 

 

Violence and Victims 

 

Australien 

 

 

 

 

 

Att utforska 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar av intimt 

partnervåld, i vilken 

utsträckning screening är 

rutin, de befintliga 

utmaningarna, påverkan 

på det kliniska arbetet 

eller patientvård och 

förslag på förändringar.  

 

Population: Hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Urvalsförfarande: 

Deltagarna i studien 

valdes ut från en tidigare 

screeningstudie som dom 

deltagit i. 

Urval: 59 deltagare. 29 

barnmorskor, 23 deltagare 

inom missbruksvården och 

sju deltagare från 

psykiatriska hälsovården. 

Vårdgivare som utfört 

screening i genomsnitt 4,4 

år. Sex manliga och 53 

kvinnliga deltagare. 

Datainsamlingsmetod: 10 

fokusgrupper. 

Pilot testat frågeformulär. 

Semistrukturerade frågor 

som spelades in på band  

Analysmetod:  

Data transkriberades 

ordagrant.  

Induktiv metod. 

Styrka: Frågeformuläret 

som användes i studien 

var pilot testat och hade 

hög godtagbarhet. Bra 

beskriven dataanalys. 

Resultatet bekräftades av 

deltagarna och rimligheten 

i studien bekräftades av 

expertläkare. Bra 

diskussion i slutsatsen. 

Valde stad och kuststad 

för demografisk variation. 

Svaghet: Ett otydligt 

skrivet syfte. För ej 

kritiskt resonemang kring 

rollen som forskare. 

Något rörigt redovisat 

resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel 

Hinder: Fanns inte 

möjlighet att prata ostört 

när patienterna hade sin 

partner närvarande, ej 

erfarenhet att ställa frågan, 

lagt ner tid och 

engagemang,  

Möjligheter: Lämnade 

telefonnummer till olika 

myndigheter, vinna egen 

tid med kvinnan genom 

provtagning och att skapa 

trygg atmosfär och en 

förtroendefull relation 

som kunde leda till ett 

avslöjande, stöd från 

socialarbetare och att vara 

uppmärksamma på olika 

tecken om våld. 

”Pandora´s box” var en 

metafor för kvinnans 

avslöjande om 

våldsutsatthet. 



       

 

 

9. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Stenson, K. & Sidenvall, 

B. (2005). 

 

Midwives´experiences of 

routine antenatal 

questioning relating to 

men´s violence against 

women 

 

Midwifery 

 

Sverige 

Beskriva barnmorskors 

erfarenhet av att 

rutinmässigt fråga gravida 

kvinnor om personliga 

erfarenheter av våld. 

 

Population: Barnmorskor. 

Urvalsförfarande: 

Barnmorskor från sju 

mödravårdscentraler 

tillfrågades. Tre 

barnmorskor avböjde 

deltagande, två var sjuka 

vid tillfälle och två 

avböjde. 

Urval: 21 barnmorskor 

från sju 

mödravårdscentraler. 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeguide, som 

pilottestades, användes 

med öppna frågor. 

Fokusgruppsdiskussioner 

spelades in på band. 

Anteckningar fördes under 

intervjuerna, 70-90 min. 

Korta anteckningar 

gjordes. 

Analysmetod: Data 

transkriberades ordagrant 

och analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Analysen 

var induktiv. 

Styrka: Efter varje 

sammankomst 

sammanfattade 

moderatorn diskussionen 

och uppmanade deltagarna 

att lägga viktiga 

synpunkter. För ökad 

trovärdighet, forskare som 

ej deltagit i 

datainsamlingen 

granskade resultatet. 

Frågeguiden pilottestades 

och få ändringar gjordes. 

Bra beskriven 

datainsamling och analys. 

Svaghet: Ingen kritisk 

reflektion över studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: Det var obekvämt 

för sjuksköterskan att 

ställa frågan om 

våldsutsatthet om 

sjuksköterska kände 

kvinnan privat.  

Sjuksköterskorna var 

oroliga över att kvinnan 

och hennes man skulle 

uppfatta frågan om 

våldsutsatthet som en 

förolämpning. Det kunde 

påverka sjuksköterskans 

och kvinnans relation 

negativt. 

 



       

 

 

10. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Taylor, J., Bradbury-

Jones, C., Kroll, T. & 

Duncan, F. (2013). 

 

Health proffessionals´  

beliefs about domestic 

abuse and the issue of 

disclosure: a critical 

incident technique study. 

 

Health and Social Care 

 

Skottland 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor som vårdar 

kvinnor som upplever 

våld i hemmet och att 

använda dessa data från 

fas I studien för att 

utveckla vårdrelaterad 

kunskap när det gäller 

hälsofrågor och 

servicebehov hos kvinnor 

som drabbas av våld i 

hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: Hälso- och 

sjukvårdspersonal samt 

kvinnor som upplevt våld i 

hemmet. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval av 

sjukvårdspersonal som har 

erfarenhet av våldsutsatta 

kvinnor samt våldsutsatta 

kvinnor. 

Urval: 11 barnmorskor, 16 

sjuksköterskor, 2 

allmänläkare och 14 

våldsutsatta kvinnor. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer med 

sjukvårdspersonal. 

Fokusgrupper med 

våldsutsatta kvinnor. 

Analysmetod: 

Transkriberades ordagrant. 

Använde en kombination 

av klassificeringssystem 

och ramanalys för att 

härleda kategorier. Two-

phase 

Fenomenologisk ansats. 

Styrka: Utförligt etiskt 

förfarande mot de 

våldsutsatta kvinnorna 

som deltog i studien. 

Induktivt 

klassificeringssystem och 

ramanalys. Väl formulerat 

etiskt resonemang 

Svaghet: Rörigt beskriven 

datainsamling och analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel. 

Hinder: Beroende på 

vilken samhällsklass 

kvinnan kom från var det 

svårt att fråga om 

våldsutsatthet.  

Kvinnorna insåg ej att de 

levde i en våldsam 

relation och förnekade 

våldet. 

Om våldet eskalerade 

kunde det leda till en stark 

våldshändelse. Händelsen 

blev en vändpunkt att 

lämna våldsförövaren. 

 



       

 

 

11. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Tower, M., Rowe, J. & 

Wallis, M. (2012). 

 

Reconceptualising health 

care for women affected 

by domestic violence. 

 

Contemporary Nurse 

 

Australien 

Att rapportera 

akutsjuksköterskornas 

upplevelse av att ta hand 

om överlevande från våld 

i nära relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 12 

kvinnliga och manliga 

sjuksköterskor. 

Urval: 9 sjuksköterskor 

som arbetade på 

akutmottagning och 3 

sjuksköterskor inom 

hälso –och sjukvård 

utanför sjukhus. 

Datainsamlingsmetod:  

Djupintervjuer. Varje 

sjuksköterska deltog vid 

två tillfällen. Sökandet av 

material fortsatte tills 

tillräckligt med 

information samlats in s  

Analysmetod: Berättande 

analytisk metod har 

tillämpats för att analysera 

intervjudata som 

transkriberades ordagrant. 

Tolkande interaktion av 

Denzin (2001). Analytisk 

metod utfördes efter 

Emden (1998) och 

Mischler (1986) 

Styrka: Dataanalysen är 

väl beskriven. Utförligt 

resultat. Bra skriven 

slutsats. 

Svaghet: Det förs ej 

kritiskt resonemang från 

författarna i studien. 

Går ej att utläsa varje 

forskares uppgift i 

dataanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: Brist på tid, 

avslöjande om våld kunde 

leda till mer arbete, 

lokalerna betraktades som 

olämpliga för att kunna 

ställa frågan om 

våldsutsatthet på grund av 

sjukhusets 

överbeläggningar, saknade 

kunskaper för att ställa 

frågan om våldsutsatthet. 

Sjuksköterskorna 

uppfattade att kvinnorna 

förskönade våldet mot 

dom. 

Möjligheter: få kvinnan 

att känna sig trygg för en 

stund ihop med besöket 

och det är betydelsefullt 

att vara öppna, 

hänsynsfulla och vara 

uppmärksamma mot 

kvinnan. 



       

 

 

12. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

van der Wath, A., van 

Wyk, N. & Janse van 

Rensburg, E. (2013). 

 

Emergency 

nurses´experiences of 

caring for survivor of 

intimate partner violence. 

 

Journal of Advanced 

Nursing 

 

Sydafrika 

Akutsjuksköterskornas 

erfarenhet av att ta hand 

om överlevande från våld 

i parrelation.  

 

Population: 

Akutsjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: 

Kvinnor och män som 

hade varit i kontakt med 

överlevare från 

partnervåldunder året 

innan studien påbörjades. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval.  

Urval: 9 kvinnliga och 2 

manliga 

akutsjuksköterskor som 

arbetade på två 

akutmottagningar på två 

allmänna sjukhus. 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer 

spelades in på band. 

Började med en öppen 

fråga. Fältanteckningar 

görs. Intervjuerna varade 

mellan 45-70 min. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk, grundad 

på Husserls filosofi. 

Fenomenologisk reduktion 

tillämpades. Data 

transkriberades ordagrant. 

Styrka: Utförligt etiskt 

resonemang. Tydligt 

beskriven datainsamling 

och analys. Forskaren 

reflekterar över personliga 

värderingar och känslor 

för att minska bias eller 

rollkonflikt. Utförligt 

resultat. Bra diskussion 

angående relevans för 

klinisk praxis.  

Svagheter: Går ej att 

utläsa vad varje forskare 

bidragit med i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Att bevittna överlevarnas 

lidande hade en 

emotionell inverkan vilket 

visade sig leda till 

nedstämdhet, sorg, rädsla, 

chock och sympati. Oron 

för överlevarna var 

påtaglig. De mentala 

bilderna kom ibland 

oväntat eller uppkom vid 

likvärdiga händelser. De 

kunde upplevas som 

störande åtföljt av starka 

emotionella känslor. 

Sjuksköterskorna kände 

sympati mot kvinnan och 

ilska mot förövaren och de 

ville veta hur kvinnan 

mådde efter att hon lämnat 

vårdenheten. 



       

 

 

 

13. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Webster, F., Sangster 

Bouck, M., Wright, B. L. 

& Dietrich, P. (2006). 

 

Nursing the Social 

Wound: Public Health 

Nurses´ Experiences of 

Screening for Woman 

Abuse. 

 

Canadian Journal of 

Nursing Research 

 

Canada 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att screena 

och att handlägga 

kvinnovåld i den 

kommunala verksamheten 

i omvårdnaden före och 

efter förlossningen. 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor som ingick 

i ett screeningprogram för 

våld mot kvinnor 

tillfrågades samt 

snöbollsurval som utgick 

från deltagarna i 

screeningsprogrammet. 

Urval: 11 sjuksköterskor 

från en sjukvårdsenhet. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

djupintervjuer spelades in 

på band.  

Analysmetod: 

Transkriberades ordagrant. 

centrala element från 

Grounded Theory. Mall av 

Miller och Crabtree (1999) 

användes vid 

datainsamling och analys. 

Styrka: Etiskt resonemang 

fördes. Väl beskriven 

datainsamling och analys. 

Deltagarna var delaktiga i 

att se över materialet före 

och efter intervjuerna samt 

att läsa slutresultatet. 

Teamanalys användes av 

forskarna för att se över så 

att intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Genom reflektion, 

diskussion och 

dokumentation ville 

forskarna minska bias i 

studien. Bra beskrivet 

resultat.  

Svaghet: Resultaten kan 

ha påverkats, intervjuaren 

kom från samma 

organisation som 

deltagarna i studien. 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: Saknade 

kunskaper för att ställa 

frågan om våld, hantera 

avslöjande om våld, oro 

för kvinnans säkerhet 

samt att inte kunna hjälpa. 

De hade svårt att skilja 

mellan arbete och 

privatliv och att distansera 

sig från det kvinnan varit 

med om. Smärtsamma 

minnen utlöstes om 

sjuksköterskan själv varit 

utsatt för våld i nära 

relation. Ett avslöjande 

om våldsutsatthet 

beskrevs av 

sjuksköterskorna som en 

process där en relation 

skapades.  

Möjligheter: Samspelet 

var avgörande för ett 

avslöjande om 

våldsutsatthet och målet 

var ett avslöjande om 

våldsutsattthet. 



       

 

 

 

14. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

Williston, J. C. & 

Lafreniere, D. K. (2013). 

 

”Holy Cow, Does That 

Ever Open Up a Can of 

Worms”: Health Care 

Providers´ Experiences of 

Inquiring About Intimate 

Partner Violence. 

 

Health Care for Women 

International 

 

Canada 

Att undersöka 

erfarenheter från 

primärvårdens vårdgivare. 

Population: 

Sjuksköterskor och läkare. 

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Personalen 

inom primärvården som 

hade erfarenhet av att 

fråga om övergrepp. 

Urval: Tre sjuksköterskor 

och sex husläkare inom 

primärvården. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuguide utvecklades 

och användes när de 

semistrukturerade 

intervjuerna spelades in på 

band frågor. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant. 

Tolkningsfenomenologisk 

analys i tre steg. Induktiv. 

 

 

Styrka: Deltagarna fick se 

över sina utskrifter efter 

intervjuerna. Följde 

Lincoln och Guba:s (1985) 

ram/riktlinjer för att stödja 

trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. 

Utförligt resultat. 

Svaghet: Syftet är oklart 

skrivet. Ej utförligt 

beskriven analys. 

Bekvämlighetsurval som 

en del av 

urvalsförfarandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Medel. 

Hinder: Sjuksköterskan 

träffade många patienter 

och ville inte bli 

emotionellt inblandad. De 

saknade kunskaper för att 

ställa frågan om 

våldsutsatthet. Fysiska 

besvär var lättare att 

behandla då det fanns 

kliniska riktlinjer att följa.  

 

Sjuksköterskan var 

tvungen att inse sina 

begränsningar i 

omvårdnaden med 

kvinnan. Kvinnan gjorde 

sina val. Sjuksköterskan 

kunde följa kvinnan så 

långt hon var beredd att 

gå, inte längre. 



       

 

 

 

15. Författare, Artikelns 

titel, Tidskrift, Land 

 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

van Wyk, N. & van der 

Wath, A. (2015) 

 

Two male nurses´ of 

experiences of caring for 

female patients after 

intimate parnter violence: 

a South African 

perspektive. 

 

Contemporary Nurse 

 

Syd Afrika 

Att undersöka och 

beskriva manliga 

sjuksköterskors 

erfarenheter ur ett 

sydafrikanskt perspektiv 

som tar hand om 

kvinnliga patienter som 

drabbats av våld i 

parrelationer. 

 

Population: 

Sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt utvalda. 

Urval: Två manliga 

sjuksköterskor i åldrarna 

25 och 32 år som frekvent 

varit i kontakt med 

kvinnor som blivit utsatta 

för våld i nära relation. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer spelades in på 

band. 

Analysmetod: Intervjuerna 

transkriberades ordagrant 

för att identifiera essensen. 

Tolkningsfenomenologisk 

analys. Fallstudie med en 

beskrivande 

fenomenologisk ansats. 

Styrka: Bra syfte. Väl 

beskriven datainsamling 

och analys. Resultatet är 

grundligt beskrivet. 

Forskarna lyfter studiens 

tillförlitlighet genom att 

använda sig av sin 

förförståelse. Reflektiv 

analys av forskarnas egna 

perspektiv gjordes före, 

under och efter 

datainsamling och analys. 

Svaghet: Forskarna ger 

ingen kritik mot sin studie. 

Ej beskrivet hur länge 

varje intervju varade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevisvärde: Hög. 

Hinder: Det saknades en 

privat sfär på grund av 

sjukhusets 

överbeläggningar för att 

kunna ställa frågan om 

våldsutsatthet.  

 

Sjuksköterskorna kände 

sympati mot kvinnan och 

ilska mot förövaren och de 

ville veta hur kvinnan 

mådde efter att hon lämnat 

vårdenheten. 

De manliga 

sjuksköterskorna kände 

skam över att vara man 

och var oroliga över hur 

kvinnan skulle reagera när 

de tillhörde samma kön 

som förövaren. 

Det skapades en inre 

konflikt hos de manliga 

sjuksköterskorna i 

omvårdnaden av de 

våldsutsatta kvinnorna. 



       

 

 

Bilaga 4 

 



       

 

 

 

  



       

 

 



       

 

 

”Seminarieexemplar, ”får ej spridas” 

Bilaga 5 Översikt av kvalitetsbedömning med inspiration från CASP (2011) 

 

  Fanns det 

en tydlig 

redogörels

e for 

studiens 

syfte? 

Var en 

kvalitati

v metod 

lämplig? 

Var 

forsknings

- 

ansatsen 

lämplig 

for 

studiens 

syfte? 

Var 

urvals- 

förfarand

et 

lämplig 

för 

studiens 

syfte? 

Var data- 

insamlinge

n rätt för 

att 

behandla 

fråge- 

ställningen

? 

Var 

relationen 

mellan 

forskarna 

och 

deltagarna 

adekvat 

beaktad? 

Behandlas 

etiska 

frågor? 

Var 

dataanalyse

n tillräckligt 

noga 

utförd? 

Var 

forskninge

n 

värdefull? 

Brykczynski el al. (2011)            Ja                                               Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Finnbogadottir & Dykes 

(2010) 

           Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Goldblatt (2009)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Guruge (2012)            Ja          Ja              Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Robinson (2010)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Nej           Ja 

Ross et al. (2009)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Nej           Ja 

Schmeidel et al. (2011)            Nej          Ja           Ja           Nej           Ja           Nej           Ja            Ja           Ja 

Spangaro et al. (2011)            Nej          Ja           Ja           Ja           Ja           Nej           Ja            Ja           Ja 

Stenson & Sidenvall (2005)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja             Ja           Ja 

Taylor et al. (2013)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Nej           Ja            Nej           Ja 

Tower & Wallis (2012)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Van der Wath el al. (2013)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Webster et al. (2006)            Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 

Williston & Lafreniere 

(2013) 

           Ja          Ja           Ja           Nej           Ja           Ja           Ja            Nej           Ja 

Van Wyk & Van der Wath 

(2015) 

           Ja          Ja           Ja           Ja           Ja           Ja           Ja            Ja           Ja 


