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Sammanfattning 
Bakgrund: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer är ett globalt samhällsproblem. 
Mäns våld mot kvinnor är det mest förekommande våldet och 35,6 procent av kvinnor 
världen över har någon gång blivit utsatt. Syfte: Att kartlägga vilka faktorer som 
påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Metod: Studien 
utfördes som en allmän litteraturöversikt där sju kvalitativa artiklar, två kvantitativa 
och en artikel med mixad metod analyserades. Huvudkategorier, underkategorier och 
faktorer identifierades. Resultat: Huvudkategorier: sjuksköterskans kompetens och 
organisatoriska resurser belyser att det finns faktorer som främjar och hindrar 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Resultatet visade att 
faktorer som sjuksköterskans syn på ansvar och sjuksköterskans professionella 
förhållningssätt främjade upptäckandet. Kunskapsbrist om våld i nära relationer hos 
sjuksköterskan samt kulturella olikheter i mötet med våldsutsatta kvinnor hindrade 
upptäckandet. Avsaknad av riktlinjer och hög arbetsbelastning var organisatoriska 
faktorer som hindrade upptäckandet av våld i nära relationer. Konklusion: Vetskap 
om vilka faktorer som påverkar upptäckandet, sjuksköterskans professionella 
förhållningssätt samt organisatoriskt stöd genererar större chans att upptäcka kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer och där med stoppa våldsprocessen.  
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Abstract 

Background: Women subjected to violence in close relationships is a global, social 
problem. Men’s violence against women is the most common to occur and 35,6 
percent of women all across the globe have, at some point, been subjected to intimate 
partner violence. Aim: To survey which factors that affect the discovery of women 
who experience intimate partner violence. Method: The study was performed as a 
general literature review. Seven qualitative articles, two quantitative articles and one 
article with a mixed method were analyzed. Main categories, subcategories and 
factors was identified. Result: Main categories: The nurse’s competence and 
organizational resources, which highlight that there are factors that both facilitate and 
impede the discovery of women subjected to intimate partner violence. Results 
showed that nurses view on responsibility and the way nurses approach facilitated the 
discovery of intimate partner violence. Nurses lack of knowledge about intimate 
partner violence as well as cultural differences in the meeting with subjected women 
was found to impede the discovery of the violence. Lack of guidelines and a high 
workload amongst nurses was found to be organization factors that impeded the 
discovery of women subjected to intimate partner violence. Conclusion: Knowledge 
pertaining to which aspects that affect the nurse’s professional approach, as well as 
organizational support, generate a greater opportunity to discover women exposed to 
intimate partner violence and thereby stopping the process of violence.  
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Inledning 
Kvinnor världen över lever med risken att någon gång under sin livstid utsättas för 
sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld av någon i sin närhet. Enligt World Health 
Organizations (WHO, 2013a) har 35,6 procent av världens kvinnor blivit utsatta för 
våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor förklaras som ett globalt 
samhällsproblem och en kränkning av de mänskliga rättigheterna (WHO, 2013a). I 
upptäckandet och identifierandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer har 
hälso- och sjukvårdspersonal en avgörande roll (Gracia-Moreno et al., 2014). 
Sjuksköterskor är en av de professioner inom hälso- och sjukvården som möter de 
utsatta kvinnorna därför har utvecklingen av bemötande och omvårdnad legat i fokus 
för utveckling under de senaste åren (Feder et al., 2011). För att erbjuda kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer en god omvårdnad krävs det att sjuksköterskor 
besitter kunskap om det komplexa i att både upptäcka och identifiera kvinnorna. 
Richardson et al. (2001) skriver att de flesta professionerna är överens om att våld i 
nära relationer är ett hälso- och sjukvårds problem. Svårigheter kring upptäckandet 
medför en risk att kvinnor som söker vård aldrig upptäcks (O’Doherty et al., 2015). 
Det föreligger således ett ansvar på sjuksköterskan att upptäcka våldsutsatta kvinnor 
för att kunna lindra kvinnans lidande.  
  

Bakgrund 
Våld i nära relationer  
WHO (2013b) har fastställt att våld i nära relationer innefattar fysiskt, psykiskt och 
sexuellt våld samt ett behov av kontroll hos kvinnans partner. Våldet förekommer i 
olika kombinationer av handlingar och våldsamma beteenden (Domenech Del Rio & 
Sirvent Garcia Del Valle, 2017). Även ekonomisk utsatthet innefattas i benämningen 
våld i nära relationer (Stylianou, 2018). Psykiskt våld är det mest förekommande 
våldet i en parrelation följt av ekonomisk utsatthet, fysiskt våld och sexuellt våld. 
Tidigare studier visade att våld mot kvinnor förekommer överallt, oberoende av 
social, kulturell eller religiös tillhörighet, ursprung, eller ålder (Daniel & Milligan, 
2013; WHO, 2005). Fysiskt våld innefattar alla handlingar som medför fysisk smärta 
hos kvinnan och tar sig i uttryck i form av sparkar, slag, bett, stryptag och 
kvävningsförsök (Lacey, Mcpherson, Samuel, Powell Sears & Head, 2013). Vidare 
specificeras det psykiska våldet i form av verbala kränkningar och handlingar såsom 
skuld och skambeläggande samt att förnedra och förminska kvinnan offentligt eller 
framför närstående. Sexuellt våld och övergrepp innebär bland annat att kvinnan både 
tvingas utföra och utsättas för olika former av sexuella handlingar mot sin vilja 
(Breiding & Armour, 2015). Våldet innefattar även att mannen har kontroll 
över  reproduktiv- eller sexuell hälsa. Ett behov av kontroll hos kvinnans partner kan 
yttra sig genom att mannen tar kontroll över kvinnans ekonomi och materiella resurser 
(Stylianou, 2018). Att ta kontroll över ekonomiska resurser innefattar bland annat att 
mannen utesluter kvinnan i viktiga och avgörande ekonomiska beslut och tvingar 
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kvinnan att redovisa hur hon spenderat sina pengar. Kontrollen över ekonomi och 
materiella resurser resulterar i att både utsattheten och isoleringen för kvinnan ökar 
(Stylianou, 2018). Enligt WHO (2013b) är innebörden av en nära relation att den 
utsatta har känslomässiga band med förövaren vilket avser att kvinnan har eller haft 
ett parförhållande med mannen. Våldet innebär en nedbrytande process som innefattar 
att kvinnans förtroende gentemot mannen missbrukas och påföljden blir att kvinnans 
självkänsla och självförtroende försvagas (Sharma, Vatsa, Kalaivani & Bhardwaj, 
2019). Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2019b) redovisar att enbart i Sverige under 
2018 misstänktes 7 160 personer för att ha utsatt en kvinna för våld i nära relationer. 
Det mest förekommande våldet i nära relationer är mäns våld mot kvinnor, i 96 
procent av fallen är förövaren en man. Sammantaget påvisas vikten av att hälso- och 
sjukvården skall upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer i tid för att lindra 
de utsatta kvinnornas lidande (WHO, 2013a). 
 
Våldets konsekvenser 
Kvinnor utsatta för våld i nära relationer har en ökad risk för både kort- och 
långsiktiga hälsokonsekvenser. Hälsokonsekvenserna av våldet innefattar fysiska, 
psykiska, sexuella och reproduktiva påföljder. Kvinnorna påverkas av våldet på olika 
sätt och några av våldets kortsiktiga konsekvenser är fysiska skador som blåmärken, 
buk- och bröstskador, frakturer och sönderslagna tänder samt syn-, hörsel-, rygg- och 
nackskador (Antai, 2011; WHO, 2002). Hjärt-kärlsjukdomar, förvärrad astma och 
övervikt är andra hälsoproblem som den långvariga stressen ger (Breiding, Black & 
Ryan, 2008). Ångest, fobier, sömnsvårigheter, humörsvängningar och posttraumatiskt 
stressyndrom är vanliga långsiktiga hälsokonsekvenser (Domenech Del Rio & Sirvent 
Garcia Del Valle, 2017; Okuda et al., 2011). Andra påföljder av våld i nära relationer 
är överförbara könssjukdomar, oönskade graviditeter och gynekologiska problem 
(WHO, 2013a). Utsatta kvinnor är mer benägna att drabbas av depression eller 
alkoholproblem till följd av våldet (Okunda et al., 2011). Långsiktigt leder 
konsekvenserna till att kvinnan blir isolerad, oförmögen till att jobba och får som följd 
mindre lön. Kvinnan blir således mindre självständig och får minskad förmåga att ta 
hand om sig själv. Hewitt, Bhavsar och Phelan (2011) skriver att våld i nära relationer 
är den största orsaken till allvarliga skador hos kvinnor och kan i värsta fall leda till 
döden. Männens dödliga våld mot kvinnor har resulterat i att kvinnans man är 
förövaren i 38 procent av alla mord på kvinnor världen över (WHO, 2013a). BRÅ 
(2019) styrker påståendet och anger statistik som visar att i Sverige under år 2018 
dödades 22 stycken kvinnor av män de haft ett parförhållande med. Förutom de kort- 
och långsiktiga konsekvenserna hos kvinnan drabbas även samhället indirekt (WHO, 
2002). Kvinnan blir mindre benägen till att ta egna beslut och tvingas således bli 
mindre produktiv vilket genererar ett lägre kapital till samhället (Sharma et al., 2019; 
WHO, 2002). Kvinnans ökade behov av hälso- och sjukvård och övriga sociala 
tjänster bidrar till högre kostnader för samhället. Enligt Socialstyrelsen (2006) kostar 
våld i nära relationer samhället miljontals kronor varje år. 
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Omvårdnadsprocessen 
Upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer är en utmaning för hälso- 
och sjukvården eftersom det finns svårigheter för sjuksköterskan att identifiera 
kvinnorna (Gerlock et al. 2011). Sjuksköterskan är i en unik position och är ofta den 
första som kvinnan får kontakt med. Dessvärre är många sjuksköterskor omedvetna 
om våldet i nära relationer hos kvinnorna de möter (Ansara & Hindin, 2010; Black, 
2011). En av de beslutsmodeller som den verksamma sjuksköterskan arbetar med är 
omvårdnadsprocessen. Processen består av datainsamling, omvårdnadsdiagnos, 
omvårdnadsplanering, genomförande av omvårdnadsåtgärder samt 
omvårdnadsresultat (Prignitz Sluys, 2014). I upptäckandet och identifierandet av 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer har datainsamlingen en avgörande roll. 
Datainsamlingen används för att samla in både objektiv och subjektiv data för att 
identifiera omvårdnadsbehovet samt förutse hälsorisker. Omvårdnadsbehovet stöttas 
med hjälp av både långsiktiga och kortsiktiga insatser (Hughes, 2012). Insatserna 
hjälper kvinnor utsatta för våld i nära relationer att hitta tillbaka till en fungerande och 
trygg vardag. Traumatiska händelser i livet kan medföra en kris hos individen då den 
fysiska existensen, sociala identiteten och tryggheten hotas (Cullberg, 2006). 
Majoriteten av människor som befinner sig i en kris kräver därför professionellt stöd 
(Gerlock et al. 2011). Sjuksköterskor måste uppmuntra patienten till förändring och 
har en stödjande roll längs med hela omvårdnadsprocessen. 
 

Sjuksköterskans profession  
Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden (International Council of Nurses, 
[ICN], 2012). För att utföra de grundläggande ansvarsområdena på ett etiskt korrekt 
sätt krävs det att vården har respekt för mänskliga rättigheter. Det inkluderar att 
omvårdnad ges med värdighet och respektfullhet oberoende av tro, kulturell eller 
etnisk bakgrund, ålder, hudfärg, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, 
nationalitet, politiska åsikter eller social ställning (ICN, 2012). För att säkerställa att 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden utförs med respektfullhet lyfter Bah 
och Sey-Sawo (2018) att den professionella autonomin alltid skall styras av etiska 
koder och värderingar. ICN (2012) har för att främja utvecklingen av vården tagit 
fram riktlinjer för sjuksköterskans profession och ett gemensamt syn- och 
förhållningssätt oberoende av nationella lagar. I sin profession möter sjuksköterskan 
dagligen olika etiska dilemman och har ett moraliskt ansvar för sina handlingar och 
beslut. Bah och Sey-Sawo (2018) stärker att det är sjuksköterskans professionella 
ansvar att agera etiskt korrekt. Prioriteringar av vårdåtgärder och frågor om integritet 
och respekt för den enskilde individen är några av de etiska dilemman sjuksköterskor 
möter vid upptäckandet av kvinnor som lever med våld i nära relationer. 
	
Sjuksköterskan styrs av lagar och föreskrifter för att säkerställa en säker och god vård. 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Patientlagen (SFS 2014:821), Hälso- och 
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sjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
är fyra lagar av betydelse för sjuksköterskans yrkesutövande. Hälso- och sjukvården 
har ett ansvar i upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. År 2014 
presenterade socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer 
(SOSFS 2014:4). Föreskriften har legat till grund för socialstyrelsens utvecklande av 
en handbok för att öka förutsättningarna hos hälso- och sjukvårdspersonalen i 
upptäckandet av våld i nära relationer (Socialstyrelsen, 2014). Det finns även 
specifika lagar för kvinnans säkerhet. För att stärka kvinnors rättigheter 
uppmärksammades år 1993 deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor 
(United Nations human rights office of the high commissioner [UN], 1993). 
Deklarationen vill uppmärksamma staterna att lagstifta för att förhindra våld i nära 
relationer och för att förbättra situationen för de utsatta kvinnorna. I Brottsbalken 
(SFS 1962:700) infördes år 1998 brottet grov kvinnofridskränkning som innefattar 
upprepade kräkningar såsom sexual-frids eller våldsbrott som en man gör sig skyldig 
till mot en kvinna i nära relationer. Lagen ändrades år 2013 och breddades för att 
underlätta i samband med åtal av gärningsman som upprepat kränkt kvinnan (SFS 
2013:367).	
 
Omvårdnadsteori  
Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori bygger på mellanmänskliga aspekter och 
relationer i omvårdnaden. Travelbee menar att omvårdnad är en mellanmänsklig 
process där patient och sjuksköterska möts och har ett eget gemensamt samspel med 
ömsesidig påverkan. Att etablera Travelbees teori i praktiken medför en högre kvalité 
i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Pinherio, Rolim & Magalhaes, 2019). Teorin har 
som grundsyn att varje människa är unik och att den enskilda individens upplevelser 
och erfarenheter enbart tillhör denne. Det är därför viktigt att sjuksköterskan inte 
generaliserar människan de möter för då försvinner individens unika egenskaper 
(Travelbee, 1971). Vidare förklarade Travelbee (1971) lidandet som olika typer av 
förluster som är associerat med det individen upplever är meningsfullt eller bryr sig 
om i livet. Exempel på förluster är minskad känsla av egenvärde, förlust av kroppslig, 
andlig eller emotionell integritet. I Travelbees teori är det av betydelse att 
sjuksköterskan förhåller sig till individens erfarenheter och upplevelse av lidandet 
utan att lägga in egna värderingar. Enligt Travelbees omvårdnadsteori har 
sjuksköterskan ett viktigt syfte i sin omvårdnad: att hjälpa den lidande att finna 
mening i sin upplevelse. Vid mötet mellan patient och sjuksköterska skapas 
interaktioner som ligger till grund för att etablera en mellanmänsklig relation. Enligt 
Pinherio et al. (2019) är kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap för att 
skapa mellanmänskliga relationer. Ett utbyte av information skapas med hjälp av 
kommunikationsprocessen vilket gör det möjligt för sjuksköterskan att skapa en 
personcentrerad vård (Pinherio et al., 2019). Genom kommunikation uppnår 
sjuksköterskan syftet med omvårdnaden, att hjälpa patienten finna mening. När 
meningen är funnen har också omvårdnadsbehovet tillgodosetts, att lindra lidande 
(Travelbee, 1971). 
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Problemformulering 
Kvinnor utsatta för våld i nära relationer är ett utbrett och globalt hälsoproblem. Det 
finns idag svårigheter för sjuksköterskan att upptäcka de utsatta kvinnorna. Det är 
därför av relevans att kartlägga vilka faktorer som påverkar upptäckandet av kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer. 
  
Syfte 
Syftet var att kartlägga vilka faktorer som påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer. 

Metod  
Design 
En litteraturstudie genomfördes som innefattade strukturerade sökningar, kritiska 
granskningar och sammanställning av insamlad data (Forsberg & Wengström, 2015). 	
 	
Datainsamling 
Databaserna som användes till sökning av vetenskapliga artiklar var Public Medline 
(PubMed), Cumulative index of nursing and allied health (CINAHL) och PsycINFO. 
De ovan nämnda databaserna valdes efter relevans till ämnet omvårdnad och studiens 
syfte. PubMed är producerad av National Library of Medicine och tillsammans med 
CINAHL är dessa två databaser som innehåller vetenskapliga artiklar om omvårdnad. 
PsycINFO är en del av American psychological Association och täcker övervägande 
internationell psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin (Forsberg & 
Wengström, 2015).	
 	
En strukturerad sökning i databaserna gjordes och utifrån syftet valdes sökorden (se 
tabell 1, bilaga A): intimate partner violence (våld i nära relationer), battered women 
(misshandlade kvinnor), screening (screening),recognition (igenkännande), detection 
(upptäckande), identification(identifiering), factors (faktorer) och nurs* 
(sjukskötersk-). Sökorden kombinerades i både fritext och som ämnesord. Under 
ämnesorden intimate partner violence och battered women innefattas närliggande ord 
som domestic violence och abused women, dessa valdes att inkluderas i sökningen. I 
de valda akademiska databaserna finns en grundstruktur som innefattar tesaurus eller 
ämnesordslista för att skapa en hierarkisk indelning (Friberg, 2017). I PubMed 
användes Medical Subject Headings (MeSH), I CINAHL tillämpades Headings och i 
PsycINFO användes Thesaurus för att således avgränsa sökorden. Trunkering (*) av 
begreppet Nurs användes för att inkludera begreppets alla böjningsformer vilket gav 
sökordet Nurs*. Booleska operatörer OR, AND och NOT användes för att kombinera 
de olika sökorden. Operatören OR användes för att bredda sökningen, AND för att 
kombinera de olika sökorden, samt operatören NOT för att exkludera och göra 
sökningen mer specifik till syftet (Forsberg & Wengström, 2015).  
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De strukturerade sökningarna resulterade i totalt 596 träffar. Samtliga titlar lästes, 
utefter titeln lästes 189 stycken abstrakt och vidare granskades 87 stycken artiklar. 
Sökningen resulterade i tio stycken kvalitetsgranskade originalartiklar som ligger till 
grund för denna studie. I samtliga databaser användes inklusions- och 
exklusionskriterier för att specificera sökningen till relevanta artiklar inom det valda 
syftet (Friberg, 2017). Genomgående inklusionskriterier i databaserna var att artiklar 
publicerade mellan år 2009-2019 skulle ingå. Artiklarna skulle uppnå minst grad II 
enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall. Dessutom skulle artiklarna vara 
vetenskapliga originalartiklar, tillgängliga i fulltext, skrivna på engelska och utifrån 
sjuksköterskans eller hälso- och sjukvårdens perspektiv samt inkludera kvinnor över 
18 år utsatta för våld i nära relationer. Exklusionskriterier i litteraturstudien var 
artiklar skrivna ur de utsatta kvinnornas perspektiv, artiklar som berörde män, 
samkönade relationer, barn, gravida, äldre eller artiklar som satte våld i nära relationer 
i relation med andra sjukdomar. Artiklar med utgångspunkt från 
sjuksköterskestudenter och specialiserade sjuksköterskor exempelvis barnmorskor och 
distriktsjuksköterskor exkluderades för att studien riktades mot allmänsjuksköterskans 
arbete. 
	
PubMed 

Första sökningen gjordes i databasen PubMed och följande sökord bearbetades (se 
tabell 1, bilaga A): intimate partner violence, battered women, nurs, screening. 
Sökorden intimate partner violence och battered women fanns som alternativ i 
ämnesordlistan och skrevs med Medical Subject Headings (MeSH). Trunkering (*) 
användes på ordet nurs och sökordet screening skrevs i fritext. Den booleska 
operatören NOT lades till sökordet pregnancy för att utesluta artiklar som handlade 
om gravida kvinnor. Söksträngen gav 158 stycken träffar, samtliga titlar samt 42 
stycken abstrakt lästes. Vidare granskades 13 stycken artiklar och söksträngen 
resulterade i fem stycken resultatartiklar. Vidare valdes sökordet screening och 
kompletterades med synonymerna identification, detection och recognition vilket 
resulterade i en andra sökstrategi som gav 79 stycken träffar. Samtliga titlar och 29 
stycken abstrakt lästes, vidare granskades 11 artiklar. Sökningen resulterade i två 
stycken resultatartiklar. För ett mer specifikt resultat till syftet bestämdes att ordet 
factors skulle läggas till i en tredje söksträng, det gav ej några resultatartiklar. I 
samtliga söksträngar tillämpades avgränsningar som innefattade att artiklarna skulle 
vara skrivna på engelska samt vara publicerade mellan år 2009 och 2019. Totalt 
gjordes det tre sökstrategier i databasen PubMed och dessa sökningar gav sju stycken 
resultatartiklar. 
	
CINAHL 

Sökningen i CINAHL omfattade två stycken sökstrategier och gav sammanlagt 96 
träffar (se tabell 2, bilaga B). I båda söksträngarna användes ämnesord, Major 
Headings för sökorden intimate partner violence och battered women. Resterande 
sökord nurs*, screening, identification, detection och recognitionskrevs i fritext. 
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Sökorden screening, identification, detection och recognition valdes att kombineras 
med booleska operatören OR. Samtliga sökningar avgränsades till artiklar publicerade 
mellan 2009-2019, Academic Journals samt skrivna på engelska. Första sökningen 
gav totalt 66 stycken träffar där samtliga titlar lästes varav 42 abstrakt. Vidare 
granskades 26 stycken artiklar, varav fyra stycken svarade bra till syftet. Två av 
artiklarna hade redan använts som resultatartiklar i tidigare databaser. Söksträngen 
resulterade i totalt två stycken nya resultatartiklar. Andra sökstrategin utvecklades 
med ett tillägg av sökordet Factors i fritext för att precisera sökningen till syftet. Det 
resulterade i 30 stycken träffar där samtliga titlar lästes. Utefter titel lästes 13 stycken 
abstrakt och åtta stycken artiklar granskades som svarade på syftet. Fem artiklar var 
relevanta varav fyra stycken redan användes som resultatartikel. Den andra 
sökstrategin gav en resultatartikel. 
	
PsycINFO 

När sökningen i PsycINFO utfördes användes två sökstrategier (se tabell 2, bilaga B). 
I den ena sökningen användes sökorden intimate partner violence, battered females, 
nurs, screening, identification, detection och recognition. Sökstategin gav 187 
stycken träffar där samtliga titlar lästes samt 47 abstrakt. Anledningen till varför inte 
fler abstrakts lästes var för att titeln innehöll exkluderande faktorer eller var review 
artiklar och således inte relevanta till syftet.  Tjugoen stycken artiklar granskades och 
fem svarade på syftet, alla dessa hade använts som resultatartiklar i tidigare databaser. 
I den andra sökningen valdes sökordet factors till för att specificera sökningen. Det 
gav 65 stycken träffar, samtliga titlar lästes och 16 abstrakt. Av dem valdes åtta 
stycken ut för granskning och resulterade i tre stycken artiklar som redan använts som 
resultatartiklar i tidigare databaser.  Intimate partner violence och battered females 
skrevs med Thesaurus. Nurs valdes att skrivas med trunkering (*) och resterande 
sökord skrevs i fritext med booleska operatören OR. Avgränsningen som tillämpades 
var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara peer-reviewed och publicerade 
mellan år 2009 och år 2019. I PsycINFO utmynnade de två sökstrategierna i totalt 252 
träffar, 63 lästa abstrakt, 29 granskade artiklar och inga nya resultatartiklar då alla åtta 
träffar var dubbletter från tidigare sökningar.	
 	
I val av samtliga artiklar lästes titel, abstrakt och en granskning utfördes om artikeln 
var i fulltext. I urvalet av artiklarna togs hänsyn till de valda inklusions- och 
exklusionskriterierna. Därefter granskades alla de tio resultatartiklarna enligt 
Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall. Granskningsmallen användes för att 
säkerställa vetenskapligkvalité. För att uppnå vetenskapligkvalité i en studie är det 
följaktligen viktigt att säkerställa att det som framställts uppvisar goda kvalitéer samt 
beskrivs på ett korrekt och tydligt sätt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna 
poängsattes i Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall, där grad I är den hösta 
nivån av vetenskaplig kvalité samt grad III är den lägsta. Åtta av resultatartiklarna 
graderades med grad I och två artiklar graderades med höga poäng under grad II.  
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Databearbetning 
Kvalitetsgranskningen resulterade i tio stycken resultatartiklar som numrerades från 
nummer ett till tio. Varje artikel skrevs in i en artikelöversikt (se tabell 3, bilaga C) för 
att på ett tydligt sätt presentera dem. Artiklarnas resultat analyserades med stöd från 
Forsberg och Wengströms (2015) beskrivning av innehållsanalys. I första steget lästes 
artiklarnas resultat igenom individuellt ett flertal gånger för att skapa förståelse. 
Vidare analyserades resultatet tillsammans för att säkerställa en gemensam 
helhetsbild. Det andra steget inleddes med att individuellt färgkoda meningar från 
respektive artikel som stämde överens med syftet. De färgkodade meningarna 
sammanställdes i ett dokument för att skapa en överblick och kodades därefter 
gemensamt. De olika koderna kondenserades till två huvudkategorier med respektive 
underkategorier. Faktorer som var främjande och hindrande identifierades och 
diskuterades för att urskilja mönster i skillnader och likheter mellan resultaten i 
artiklarna. Kategorierna ledde till en övergripande sammanfattning av innehållet. 
Resultatet diskuterades fram och övervägdes tills koncensus uppnåtts. 

Forskningsetiska övervägande	
Forskningsetik berör alla moment som utförs i en studentuppsats eller i ett 
forskningsprojekt och finns som ett skydd för deltagarna (Sandman & Kjellström, 
2013). Ursprungligen bygger forskningsetiken på principer om respekt för människan, 
om att göra gott och inte skada, samt om rättvisa, informerat samtycke och 
konfidentialitet. Den första kodexen gällande etik och medicinsk forskning uppkom 
efter ett misslyckat forskningsexperiment. Året var 1947 och kodexen fick namnet 
Nürnbergkodexen (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen är en av de mest 
välkända forskningsetiska riktlinjerna för medicinsk klinisk forskning (World Medical 
Association, 2018). Deklarationen förespråkar balansen mellan behovet av ny 
kunskap i förhållande till forskningsdeltagarnas intresse och hälsa. Individens hälsa 
måste gå före forskningens behov. Belmontrapporten är en annan betraktad 
forskningsetisk kod som genererat tre principer, respekt för personer, göra gott 
principen samt rättviseprincipen (Belmontrapporten, 1979). Principerna innefattar 
informerat samtycke och respekt för privatliv samt respekt för självbestämmande. 
Forskarna har skyldighet att skydda deltagarnas konfidentialitet, väga risker mot nytta 
och minimera risker. Principen om rättvisa innebär deltagarnas behandlas likvärdigt 
och att skydda sårbara grupper. Lagen (SFS 2003:460) om etikprövning avseende 
människor omfattar all typ av forskning och baseras på att forskningen utövas på så 
sätt att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter garanteras. Människan ska 
stå framför vetenskapens och samhällets behov (SFS 2003:460). Föreliggande 
riktlinjer, koder och lagar finns till som hjälpmedel för att kunna ta sig an 
forskningsetiska problem (Kjellström, 2017). Samtliga resultatartiklar har blivit 
accepterade av en etisk kommitté. Nyttan för samhället som litteraturstudien 
medförde övervägde riskerna. Inga människor hade kommit till skada vid 
kartläggandet av faktorer som påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära 
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relationer. Uppmärksammandet av dessa faktorer kommer underlätta upptäckandet av 
våldsutsatta kvinnor i hälso-och sjukvården och minska de utsatta kvinnornas lidande.	
 
Resultat                                                 
Resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar och kartlägger vilka faktorer som 
påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Efter analysen 
framkom huvudkategorin sjuksköterskans kompetens med följande underkategorier 
sjuksköterskans syn på ansvar i förhållande till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer, sjuksköterskans förhållningssätt till kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer, olika kulturers påverkan för upptäckandet av våld i nära relationer 
och kunskapsbrist i förhållande till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer. Den andra huvudkategorin var organisatoriska resurser med 
underkategorierna riktlinjers påverkan för upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer och arbetsmiljöns påverkan för upptäckandet av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer. 

Tabell 4: Faktorer som främjar och hindrar upptäckandet av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer 

 

 

SJUKSKÖTERSKANS  
KOMPETENS 
 

 

ORGANISATORISKA 
RESURSER 
 

Faktorer som 
främjar 

Sjuksköterskans syn på ansvar i 
upptäckandet 

Samarbete med andra professioner 
 

 Professionellt förhållningsätt Kommunikationsstrategier 
 Personcenterad vård  

 Sjuksköterskans egna erfarenheter av 
våld i nära relationer  

 Sjuksköterskans förmåga att etablera 
en förtroendefull relation  

 Positiva känslor hos sjuksköterskan 
som att göra gott  

 Färdighetsförmåga i att upptäcka 
symtom och tecken  

Faktorer som 
hindrar 

Prioritering av medicinsk omvårdnad 
 

Avsaknad av riktlinjer 
 

 Sjuksköterskans attityd och inställning 
till våldsutsatta kvinnor 

Hög arbetsbelastning 
 

 Negativa känslor hos sjuksköterskan 
som frustation och hjälplöshet 

Tidsbrist 
 

 Kulturella olikheter i mötet med 
våldsutsatta kvinnor 

Brist på avskildhet 
 

 Utsatta kvinnors svårigheter att möta 
manliga sjuksköterskor 

Partnerns närvaro 
 

 
 
 

Kunskapsbrist 
 

Bristfällig säkerhet i organisationen 
som medför att våldet mot kvinnan 
kan eskalera 
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Sjuksköterskans kompetens 
Sjuksköterskans syn på ansvar i förhållande till att upptäcka kvinnor utsatta 

för våld i nära relationer  
Enligt Al-Natour et al. (2014); DeBoer et al.  (2013); Williams et al. (2017); Williston 
och Lafrenieres (2013) studier framkom det att när sjuksköterskor ansågs ha det 
primära ansvaret för kvinnor utsatta för våld i nära relationer främjades upptäckandet. 
I Williams et al. (2017) studie intervjuades tre amerikanska sjuksköterskor som 
uttryckte att de kände ett stort ansvar att upptäcka våld i nära relationer. Majoriteten 
av 156 sjuksköterskor i en studie av Deboer et al. (2013) utförd i USA, ansåg att 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer var en viktig del av 
omvårdnaden och så även sjuksköterskors ansvar. Även i en jordansk studie av Al-
Natour et al. (2014) fann 75 av 125 sjuksköterskor att det alltid låg på deras ansvar att 
upptäcka och undersöka orsakerna till våld i nära relationer. Vidare beskrev tre 
kanadensiska sjuksköterskor som intervjuades i Williston och Lafreniere (2013) 
studie sjuksköterskans professionen och dess innebörd. Sjuksköterskorna var överens 
att inom professionen omvårdnad ingick upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att alla kvinnor borde 
undersökas för våld i nära relationer, oberoende ifall de uppvisade synliga tecken eller 
inte (Deboer et al., 2013). Det framkom en annan syn på sjuksköterskors ansvar i 
Robinson (2010) studie där amerikanska sjuksköterskor intervjuades. 
Sjuksköterskorna hävdade att våld i nära relationer inte är hälso- och sjukvårdens 
ansvar utan ett socialt problem. Synen på ansvar hindrade upptäckandet och medförde 
att undersökning för våld i nära relationer enbart gjordes när kvinnan uppvisade 
tydliga tecken på fysiska skador (Robinson, 2010). Samma uppfattning framkom i 
Goldblatt (2009) studie från Israel där intervjuade sjuksköterskor beskrev att ansvar 
att upptäcka våld i nära relationer inte låg hos dem, trots det kände sjuksköterskorna 
ett ansvar för kvinnors hälsa.  

Prioritering av den medicinska och fysiska omvårdnaden var en faktor som hindrade 
upptäckandet av våld i nära relationer (Al-Natour, et al., 2016; Goldblatt, 2009; 
Robinson 2010). Sjuksköterskor från Jordanien som intervjuades i Al-Natour et al. 
(2016) studie ansåg att medicinsk omvårdnad skulle prioriteras framför emotionell. I 
studien av Goldblatt (2009) konstaterade israeliska sjuksköterskor att de enbart valde 
att se till de fysiska skador kvinnor uppvisade. Vidare påpekades att emotionell 
omvårdnad inte låg i sjuksköterskors befintliga arbetsområde (Robison, 2010). I en 
spansk studie av Goicolea et al. (2017) intervjuades hälso- och sjukvårdspersonal som 
påpekade att upptäckandet av våld i nära relationer främjades av att sjuksköterskor 
såg till hela människan. Utforskandet av de psykologiska, känslomässiga och sociala 
aspekterna var lika mycket sjuksköterskors uppgift som att ge omvårdnad till fysiska 
skador (Goicolea et al., 2017). 
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Sjuksköterskans förhållningssätt till kvinnor utsatta för våld i nära relationer 
Att sjuksköterskor tog sig an den professionella rollen var en faktor som främjade 
upptäckandet (Al- Natour et al., 2014; Deboer et al., 2013). Den professionella rollen 
bidrog till att sjuksköterskor kände sig trygga att undersöka kvinnor för våld i nära 
relationer. Sjuksköterskors förmåga till att applicera en personcentrerad vård till 
kvinnorna var en påverkande faktor och främjade upptäckandet av våld i nära 
relationer (Goicolea et al., 2017;Williston & Lafreniere, 2013). Både sjuksköterskor 
från Kanada och Israel ansåg att egna erfarenheter av våld i nära relationer var en 
främjande faktor som bidrog till större chanser att upptäcka kvinnorna (Beynon et al., 
2012; Goldblatt, 2009). Erfarenheter medförde en ökad förmåga att arbeta med utsatta 
kvinnor och gav en förståelse för processen de går igenom. I en studie av Al-Natour et 
al. (2014) utförd i Jordanien fanns det emellertid ingen signifikant skillnad på 
upptäckandet om sjuksköterskor själv erfarit våld i nära relationer. 

Sjuksköterskors attityd och inställning till kvinnor utsatta för våld i nära relationer var 
en faktor som hindrade upptäckandet (Williston & Lafreniere, 2013; Robinson, 2010). 
Sjuksköterskor ansåg att våldsutsatta kvinnor ljög för hälso- och sjukvårdspersonal 
samt att de förväntade sig motstånd från kvinnorna, det sågs som ett hinder i 
processen att upptäcka våld i nära relationer. Sjuksköterskor i studien från Jordanien 
av Al-Natour et al. (2014) ansåg att de utsatta kvinnornas personlighet påverkade ifall 
de blev utsatta för våld eller inte. Vidare förklarades attityden hos sjuksköterskor, att 
kvinnor valde att bli offer för våld i nära relationer samt att de fick skylla sig själva 
(Al-Natour et al., 2014; Robinson, 2010). I Deboer et al. (2013) studie påvisade 
amerikanska sjuksköterskor en motsatt attityd, utsatta kvinnor skulle inte beskylla sig 
själva och andra skulle inte skuldbelägga dem. Sjuksköterskor från Jordanien i Al-
Natour et al. (2016) studie poängterade att våld i nära relationer är ett 
samhällsproblem. Likaså instämde de israeliska sjuksköterskorna att vem som helst 
kan drabbas och att det inte är den enskilde individens fel eller ansvar (Goldblatt, 
2009).  

I Williston och Lafreniere (2013) studie beskrev kanadensiska sjuksköterskor att egna 
känslor var en hindrande faktor i upptäckandet av våld i nära relationer. När 
sjuksköterskor inte hade förmåga att kognitivt och emotionellt förbereda sig förelåg 
en risk att sjuksköterskors egna känslor tog över sammanhanget. I Goldblatt (2009); 
Robinson (2010) studier lyfte sjuksköterskor hur oro, frustration och hjälplöshet var 
känslor som hindrade upptäckande av våldsutsatta kvinnor. En annan vanligt 
förekommande känsla hos sjuksköterskor som hindrade upptäckandet var rädslan över 
att kränka och förlora tilliten till kvinnan (Al-Natour et al., 2014; Robinson 2010; 
Williston & Lafreniere, 2013). Vidare fann Goldblatt (2009) svårigheter för 
sjuksköterskor att distansera sig från de sensibla känslorna. Svårigheten att distansera 
sig medförde utmaning för sjuksköterskor att ställa frågor som berörde känsligt 
innehåll (Goicolea et al., 2017). I Al-Natour et al. (2016) studie hävdade 
sjuksköterskor från Jordanien att känslor kunde ses som en drivkraft, där positiva 
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känslor som att göra gott och att kunna hjälpa kvinnor främjade upptäckandet. 
Sjuksköterskors etablerande av en förtroendefull relation med våldsutsatta kvinnor var 
en faktor som främjade chanserna till upptäckandet av våld i nära relationer (Goicolea 
et al., 2017; Williams et al., 2017). När sjuksköterskor visade en mer personlig sida 
till våldsutsatta kvinnor avdramatiserades situationen och chanserna till upptäckandet 
ökade (Williams et al., 2017). Sjuksköterskor förespråkade att kvinnor endast skulle 
ha kontakt med en sjuksköterska eftersom det främjade chansen till upptäckande 
(Goicolea et al., 2017).  
 

Olika kulturers påverkan för upptäckandet av våld i nära relationer 

Kanadensiska sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) studie beskrev att kulturella 
olikheter var en faktor som hindrade upptäckandet av våld i nära relationer. En olikhet 
i mötet med kvinnor kunde vara om fysiskt och psykiskt våld sågs som accepterat 
eller inte. I Beynon et al. (2012) studie beskrev sjuksköterskor att kvinnor såg 
psykiskt och fysiskt våld i nära relationer som accepterat. I Williams et al. (2017) 
studie från USA lyfte sjuksköterskor hur våld normaliserades och det var accepterat 
för mannen att slå sin fru. Normalisering av våld i nära relationer innefattade även att 
kvinnor inte såg våldet som ett problem. Studien visade även att latinamerikanska 
kvinnor var mindre benägna att avslöja våldet. Sjuksköterskor i en amerikanska studie 
(Deboer., et al 2013) höll inte med om att fysiskt våld mot kvinnor skulle förekomma 
inom familjen. Sjuksköterskorna i Williams et al. (2017) studie poängterade att inom 
en del samhällsgrupper ansågs inte våld i nära relationer vara ett hälso- och sjukvårds 
ärende utan ett problem som löses i familjen. Avslöjandet av våld i nära relationer 
sågs vara respektlöst mot familjens rykte (Al-Natour et al., 2016; Williams et al., 
2017). Al-Natour et al. (2014) fann i studie att kvinnor upptäcks i olika frekvens. 
Fortsättningsvis beskrevs att upptäckandet av kvinnor utsatta för våld var signifikant 
lägre i Jordanien jämfört med USA. Fler kvinnor i Jordanien utreds för våld i nära 
relationer om de sökte för fysiskt synliga skador men inte om de sökte för psykiska 
besvär som ångest eller depression. I USA hade sjuksköterskor ett annorlunda synsätt 
där upptäckandet var oberoende av om skadorna var synliga eller inte (Al-Natour et 
al., 2014). De amerikanska sjuksköterskorna i Robinson (2010) studie lyfte en faktor 
som hindrade upptäckandet av våldsutsatta kvinnor vilket var om sjuksköterskor som 
undersökte dem var män. I Jordanien var det olämpligt för manliga sjuksköterskor att 
undersöka kvinnor vilket hindrade upptäckandet då färre identifieras (Al-Natour et al., 
2016). Den konservativa kulturen i Jordanien hindrade män från att undersöka 
kvinnor.  

Kunskapsbrist i förhållande till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer 

Kunskapsbrist förekom hos sjuksköterskor beträffande upptäckandet av kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer (Al-Natour et al., 2014, 2016; Beynon et al., 2012; 
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Robinson, 2010; Williams et al., 2017; Williston & Lafreniere, 2013). Kunskapsbrist 
var således en faktor som hindrade sjuksköterskor att upptäcka våldsutsatta kvinnor. 
Bristen på kunskap berodde på avsaknaden av utbildning om våld i nära relationer, 
otydliga riktlinjer om hur sjuksköterskor skulle bemöta och undersöka för våld i nära 
relationer samt en osäkerhet hos sjuksköterskor. I studierna av Al-Natour et al. 
(2016); Beynon et al. (2012); Leppäkoski et al. (2010); Williams et al. (2017); 
Williston och Lafreniere (2013) angavs att det specifikt saknas kunskap hos 
sjuksköterskor hur frågor om våld i nära relationer skulle ställas. Kunskapsbrist 
bidrog till att sjuksköterskor kände sig obekväma och uttryckte svårigheter i att 
hantera våldets psykologiska följder och således hindrades chansen till upptäckandet 
(Beynon et al., 2013; Williston & Lafreniere, 2013). Färdighetsförmåga i att 
identifiera symtom, tecken, riskfaktorer och beteenden främjade sjuksköterskors 
arbete till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Al-Natour et al., 
2016; Deboer et al., 2013; Leppäkoski et al., 2010). Av 156 deltagande ansåg 87 
sjuksköterskor i Deboer et al. (2013) studie att deras färdighetsförmåga var tillräcklig 
i bemärkelsen att kunna upptäcka och ge våldsutsatta kvinnor omvårdnad. Finska 
sjuksköterskor i Leppäkoski et al. (2010) studie ansågs sig ha tillräckligt med kunskap 
kring våldsutsatta kvinnors beteenden. I de fall där kvinnors beteenden ändrades vid 
männens närvaro väcktes misstänksamhet. Misstänksamhet kring våldet förekom även 
i de situationer när kvinnors skador inte stämde överens med förklaringen. Detta 
fenomen berörde avsaknaden av förklaring till skadorna, ologisk förklaring eller 
många olika typer av förklaringar (Leppäkoski et al., 2010).  
 

Organisatoriska resurser 
Riktlinjers påverkan för upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer  
När organisationen saknade tydliga riktlinjer, strategier och handlingsplaner hindrades 
chanserna för sjuksköterskor att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer 
(Williams et al., 2017). Utan riktlinjer ökade osäkerheten kring vad som hände med 
kvinnorna efter upptäckandet, vilket hindrade sjuksköterskor att fråga om våld i nära 
relationer (Al-Natour et al., 2014). Det otillräckliga stödet som förekom på 
arbetsplatserna yttrade sig i avsaknaden av tolk och avsaknaden av kännedom om 
vilka resurser avdelningen hade att tillgå (Al-Natour et al., 2016; Beynon et al., 2012; 
Robinson, 2010). Sjuksköterskor lyfte att de var omedvetna om de riktlinjer kring 
våld i nära relationer som fanns på arbetsplatsen. Det fanns även en bristande tillit för 
avdelningens riktlinjer när det saknades standardiserade strategier hos organisationen 
(Williams et al., 2017). Det genererade ett ineffektivt arbetssätt som hindrade chansen 
till upptäckande av våldsutsatta kvinnor. Enbart sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) 
studie nämnde att det fanns rutiner beträffande att alla kvinnor skulle undersökas, 
dock varierade det mellan avdelningarna. Vidare beskrev sjuksköterskor att samarbete 
med andra professioner var en faktor som medförde en ökad trygghet i upptäckandet 
av kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Williams et al., 2017). Tillgång till andra 
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professioners stöd och närhet till konsultationer ökade chanserna till ett kvalificerat 
samarbete som främjade upptäckandet (Beynon et al., 2012). Ett nära samarbete med 
olika professioner var även gynnsamt för att skapa ett bra nätverk kring kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer och hjälpte dem in i systemet (Beynon et al., 2012; 
Williams et al., 2017). I Williams et al. (2017) studie framkom det att samarbete med 
professioner som psykiatriker, socialarbetare och jurister i många fall stoppade 
våldscykeln. Sjuksköterskor i Goicolea et al. (2017) studie uttryckte att samarbete 
enbart främjade upptäckandet i de fall kvinnan var mottaglig för att ta emot hjälp av 
andra professioner.   

I organisationen fanns det olika kommunikationsstrategier för sjuksköterskor att 
tillämpa i mötet med kvinnor (Leppäkoski et al., 2010). Hur frågorna ställdes var en 
påverkande faktor till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
Användandet av kommunikationsstrategier hade en främjade påverkan på 
upptäckandet (Williams et al., 2017; Willistion & Lafreniere, 2013). Frågor som 
berörde våld i nära relationer kunde ställas både formellt och informellt (Williams et 
al., 2017). Formella frågor innefattade standardiserade frågeformulär som fanns 
implementerat på avdelningarna. Användandet av standardiserade frågor bidrog till att 
kvinnor inte kände sig misstänkta eller utpekade. Informella frågor ställdes i ett 
samtal där det föll sig naturligt och när kvinnor själv valde att berätta. Det var av 
betydelse att sjuksköterskor inte pressade kvinnorna utan lät dem berätta i sin egen 
takt (Williston & Lafreniere, 2013). Hur sjuksköterskor valde att kommunicera samt 
öppna upp för diskussion var avgörande för upptäckandet (Williams et al., 2017). När 
sjuksköterskor ställde de minst känsliga frågorna först gav det utrymme till 
våldsutsatta kvinnor att själva öppna upp till dialog. Det sågs i många fall som 
gynnsamt att kvinnor själva fick tänka till kring sin situation. Det medförde att 
kvinnorna själv insåg att de var i en utsatt position och behövde stöd från 
sjuksköterskor (Williams et al., 2017).  
 

Arbetsmiljöns påverkan för upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer  
Hög arbetsbelastning var en hindrande faktor för sjuksköterskor i upptäckandet av 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Beynon et al., 2012; Goicoela et al., 2017). 
För mycket krav på sjuksköterskor och för många arbetsuppgifter bidrog till en 
stressig arbetsmiljö som försvårade upptäckandet och tog fokus från sjuksköterskan 
vid samtalet med kvinnan (Beynon et al., 2012; Goicoela et al., 2017; Leppäkoski et 
al., 2010). Även tidsbrist var en påverkande faktor som sjuksköterskor belyste som 
hindrande för upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Al-Natour et 
al., 2014; Beynon et al., 2012; DeBoer et al., 2013; Robinson, 2010; Williams et al., 
2017). Sjuksköterskor i Beynon et al. (2012) studie beskrev hur tidsbristen kunde yttra 
sig i att de inte hade möjlighet att ta sig tid till att lyssna på de våldsutsatta kvinnors 
problem. Finska sjuksköterskor i Leppäkoski et al. (2010) påpekade att det fanns för 
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lite tid till upptäckandet av våldsutsatta kvinnor under ett hälso-och sjukvårdsbesök, 
vilket resulterade i att det inte fanns tid till uppföljning av kvinnorna. Tiden räckte 
inte heller till för att kunna stödja kvinnor med insatser (Beynon et al., 2012; Williams 
et al., 2017). En lyckad disposition av tiden sågs under de tillfällen när sjuksköterskor 
hade möjlighet till ett aktivt lyssnande, sitta ned med och ha ögonkontakt med 
kvinnorna (Robinson, 2010). Motsatsen visades av sjuksköterskor i DeBoers et al. 
(2013) studie där det ansågs att arbetsplatsen skapade möjligheter till att upptäcka 
kvinnor. 

Brist på avskildhet i form av lokaler på avdelningen var en faktor som påverkade 
upptäckandet, det medförde att säkerställandet av konfidentialiteten inte gick att 
garantera vilket hindrade upptäckandet (Beynon et al., 2012; Leppäkoski et al., 2010; 
Williams et al., 2017). Att den våldsutsatta kvinnans partner eller familjemedlem 
närvarade i samband med utredningen om våld i nära relationer var en faktor som 
försvårade sjuksköterskors arbete och således hindrade upptäckandet (Beynon et al., 
2012; Leppäkoski et al., 2010). När en partner medverkade vid undersökningen gjorde 
det kvinnorna nervösa och det förelåg en högre risk att kvinnorna valde att ljuga om 
situationen för att skydda sig själva, sina barn och partnern (Al-Natour et al., 2014; 
Beynon et al., 2012; Williams et al., 2017). Bristfällig säkerhet kring avslöjandet av 
våldet var en faktor som hindrade sjuksköterskor att upptäcka våld i nära relationer 
(Al-Natour et al., 2014; Beynon et al., 2012; Robinson, 2010; Williston & Lafreniere, 
2013). Genomgående nämnde sjuksköterskor rädsla och oro över att avslöjandet 
skulle bidra till att våldet eskalerade och såldes förvärra situationen för kvinnorna (Al-
Natour et al., 2014; Beynon et al., 2012; Williston & Lafreniere, 2013). Faktorn 
bristfällig säkerhet var signifikant, 83 sjuksköterskor av 124 uttryckte oro över sin 
egen säkerhet (Al-Natour et al., 2014). Rädsla samt oro över att bli involverad bidrog 
till att sjuksköterskor inte valde att lyfta ämnet (Robinson, 2010). 
  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Inledningsvis utfördes en osystematisk informationssökning om ämnet kvinnor utsatta 
för våld i nära relationer. Det medförde en djupare inblick inom forskningsområdet 
och stärkte studiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Hänsyn togs till 
tidigare studier och ingen studentuppsats hade under de senaste fem åren publicerats  
om det valda ämnet. Därefter valdes syftet med studien. Lincoln och Guba (i 
Mårtensson & Fridlund, 2017) beskrev de fyra kvalitetsbegreppen, trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet som används vid bedömning av 
kvalitativa artiklar. Till de kvantitativa artiklarnas värderande av kvalité användes 
begreppen reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet. Kvalitetsbegreppen och 
Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall användes som underlag i värderandet 
av vetenskaplig kvalité i resultatartiklarna för säkerställandet av kvaliteten på 
litteraturstudien. Tillförlitligheten ökade då granskningarna enligt Carlssons och 
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Eimans (2003) granskningsmall först gjordes gemensamt för att sedan jämföras och 
gemensamt värderas. (Henricsson, 2017). Det ökade pålitligheten för studien eftersom 
det annars fanns en risk att egna värderingar ingick i granskningen. Alla artiklar 
förutom två hade en hög vetenskaplig kvalitet som motsvarade grad I, vilket ökade 
pålitligheten i studien (Mårtensson & Fridlund 2017). De två artiklar som inte fick 
högsta vetenskaplig kvalité poängsattes som grad II.   

Olika metoder användes i artiklarna, både intervjuer med öppna frågor och färdiga 
svarsalternativ via enkäter användes för att fånga in ett bredare perspektiv vilket 
stärkte litteraturstudiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). I några av 
artiklarna hade deltagarna granskat svaren för säkerställande av trovärdighet, och det 
kunde ge utrymme till förfinande av svaren, vilket sågs som både en styrka och 
svaghet (Mårtensson & Frilund, 2017). I många av artiklarna hade både 
sjuksköterskor och läkare intervjuats, vilket kunde ses som en svaghet eftersom det 
inte alltid framkom vem som tyckte vad. Majoriteten av intervjupersonerna var 
kvinnor och det kunde ha påverkat resultatet utifrån ett genuspersperspektiv. En 
styrka var att sjuksköterskor från olika verksamheter i hälso- och sjukvården hade 
intervjuats. Erfarenheter från primärvården, mottagningar, hemsjukvård, 
akutavdelningar och slutenvården gav ett bredare perspektiv till resultatet och således 
en möjlig överförbarhet i denna studie. Artiklarna var skrivna på engelska och 
granskades i originalspråk, men bristande kunskap i engelska kunde förorsakat 
feltolkningar (Friberg, 2017). För att säkerställa en pålitlig och trovärdig översättning 
och förståelse för sammanhanget användes lexikon samt att diskussion fördes. 

Tre databaser användes, Cinahl, PubMed och Psycinfo. Alla databaser har omvårdnad 
som specialitet vilket var väsentligt i relation till studiens syfte och resultat. 
Databaserna gav förutsättningar till att hitta relevanta artiklar och stärkte studiens 
trovärdighet (Henricsson, 2017). Studiens resultatartiklar var alla förekommande i 
minst två av de tre nämnda databaserna, vilket ökade resultatets sensitivitet och 
trovärdighet i studien (Rosén, 2017). Den genomförda informationssökningen gav en 
större möjlighet till relevanta sökord som svarade till studiens syfte, och utmynnade i 
sökord som låg till grund för sökstrategierna (se tabell 1, bilaga A). En styrka var att 
sökorden återfanns i syftet, vilket ökade chansen till relevanta sökresultat och stärkte 
trovärdigheten (Henricsson, 2017). Sökordet nurs* användes för att hitta artiklar i rätt 
sammanhang. Det kunde ses som en svaghet och påverkade trovärdigheten att 
sökorden krävde översättning (Henricsson, 2017). För att säkerställa ordets innebörd 
genomfördes därför översättning med hjälp av lexikon. Dessutom användes 
synonymer till “upptäckande” för att fånga hela betydelsen. I sökningen användes 
ämnesord för ett mer avgränsat resultat relaterat till syftet vilket sågs som en styrka 
(Forsberg & Wengström, 2015). Trovärdigheten i litteraturstudien stärktes genom en 
kombination av både fritextord och ämnesord (Henricsson, 2017; Rosén, 2017). En 
annan styrka i studien var att det genomfördes en strukturerad sökning i samtliga 
databaser med identiska sökord (Henricsson, 2017; Rosén, 2017). En svaghet var att 
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inte fler kombinationer av sökorden gjordes vilket kunde ha bidragit till att möjliga 
artiklar till resultatet exkluderats.  

Val av inklusionskriterier påverkade studiens kvalité (Henricsson, 2017). En 
inklusionskriterie var att alla artiklarna skulle vara peer-reviewed, eftersom det stärkte 
trovärdigheten (Henricson, 2017). Ytterligare inklusionskriterie var att artiklarna 
skulle vara tillgängliga i fulltext, vilket kunde ha lett till att relevanta resultatartiklar 
uteslutits. En annan kriterie var att artiklarna skulle vara publicerade inom ett 
tidsintervall på tio år. Det kunde ses som en svaghet att tidsintervallet inte var lägre. 
Kvaliteten sänks inte på grund av artiklarnas tidsintervall utan istället medförde det 
tidigare erfarenheter. En styrka hade dock varit om artiklar avgränsats till fem år för 
att det då skulle vara mer förankrat till senaste forskning.  

Datainsamlingen och bearbetning är väl beskriven i denna studie, vilket stärkte 
överförbarheten (Mårtensson & Fridlund 2017). En induktiv ansats valdes för att ge 
en öppnare analysmetod som inte styrdes av någon teori och syftet blev besvarat med 
ett neutralt förhållningssätt (Forsberg & Wengström, 2015). Henricsson (2017) skrev 
att studiers trovärdighet ökade ifall alla artiklar hade samma metod och design. I 
denna studie återfinns sju artiklar med kvalitativ metod, två av kvantitativ metod och 
en artikel med mixad metod där den kvantitativa delen var företrädande som grund till 
arbete. Användandet av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod stärkte 
resultatets trovärdighet eftersom det ökade möjligheten att fånga in både subjektiva 
och objektiva data. Kvalitativ metod innefattar en djupare förståelse kring personers 
upplevelser, erfarenheter, behov och förväntningar. Kvantitativ metod står till svars 
för evidensbaserad forskning och innehåller allmängiltig kunskap inom vissa eller 
specifika områden (Forsberg & Wengström, 2015). Våld i nära relationer är ett 
komplext ämne och för att få en ökad förståelse krävs såväl numeriska data som 
textdata. Kombinationen av de två olika metoderna har lett till en ökad förståelse när 
både numeriska data och textdata har använts, vilket har lett till ett mer trovärdigt 
resultat som svarar till syftet (Forsberg & Wengström, 2015).  

 I det vetenskapliga arbetet har insamlad data analyserats systematiskt med stöd av 
innehållsanalys (Forsberg och Wengströms, 2015). Utomstående granskade 
kontinuerligt dataanalysen och resultatbeskrivningen för att säkerställa att data inte 
färgats. För att stärka bekräftelsebarheten i arbetet har ett neutralt förhållningssätt 
eftersträvats genom hela forskningsprocessen (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det 
kvalitetssäkrade arbetet att artiklarna både lästes och kodades individuellt för att 
sedan gemensamt gås igenom för att säkerställa helhetsbilden (Henricsson, 2017). 
Kontinuerligt under processen utfördes triangulering, vilket stärkte både trovärdighet 
och pålitlighet på litteraturstudien (Gunnarsson i Mårtensson & Friberg, 2017). Både 
resultatet samt resultatets kategorier och underkategorier diskuterades kritiskt med 
handledare och kurskamrater för att säkerställa att det svarar till syftet (Henricsson, 
2017). Diskussionen ledde till ett djupare och mer bearbetat resultat som styrker att 
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analysen är grundad i data och det ökade både pålitligheten och trovärdigheten på 
studien. De utvalda artiklarna kom från följande länder: USA (3), Kanada (2), 
Spanien (1), Finland (1), Jordanien (2) och Israel (1). Inga begränsningar till ursprung 
gjordes och resulterade i en bred geografisk spridning och bredare kulturellt 
perspektiv. Det sågs som en styrka då erfarenheter från olika kulturer appliceras. 
Överförbarheten kunde ha påverkats av att vi som författare inte besatt tillräckligt 
med vetskap om  andra länders sjukvårdssystem. I dagens samhälle och hälso- och 
sjukvård förekommer det en stor kulturell mångfald. Det är därför sannolikt att 
resultatet i artiklarna är överförbart till svensk hälso- och sjukvård (Henricsson, 
2017). Ett krav för att säkerställa en etiskt god forskning var att alla resultatartiklar 
skulle vara etiskt godkända (Kjellström, 2017). I litteraturstudien var kravet att alla 
artiklar skulle vara etiskt godkända, vilket efterföljdes och samtliga artiklar var 
godkända av en etisk kommitté.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att när sjuksköterskor ansågs sig ha det primära ansvaret att 
upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer främjades upptäckandet (DeBoer et 
al., 2013; Williams et al., 2017; Williston & Lafreniere, 2013). Synen på ansvar går 
hand i hand med hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) eftersom lagen främjar en 
god vård på lika villkor för hela befolkningen, innefattar det även att upptäcka 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer och tillgodose behovet av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet (SFS 2017:30). Sjuksköterskorna i Al-Natours et al. (2016) 
studie lyfte däremot att de var omedvetna om att upptäckandet av våld i nära 
relationer låg inom sjuksköterskors ansvarsområde. Sjuksköterskor i Goldblatts 
(2009) studie ansåg inte att utsatta kvinnors emotionella problem förelåg inom deras 
ansvarsområde. När sjuksköterskor inte prioriterar kvinnor utsatta för våld i nära 
relationers emotionella vård bryter sjuksköterskor mot allas människors rätt till en 
rättvis, säker och god vård (ICN, 2012; SFS 2017:30). Även Sveriges regering och 
Jämställdhetsmyndigheten (2018) påvisar vilken roll sjuksköterskor besitter i 
upptäckandet av våld i nära relationer. Målet är att bredda sjuksköterskors kunskap 
och metodutveckling för att främja upptäckandet. Den svenska regeringen har valt att 
genomföra en ändring i högskoleförordningen (SFS 1993:100) som bland annat 
innefattar att för att bli examinerad sjuksköterska krävs utbildning i mäns våld mot 
kvinnor. Det är en tydlig handling för att stärka sjuksköterskors kompetens inom 
ämnet och tydliggöra sjuksköterskors ansvar i att upptäcka kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer. Avgörande för avslöjandet av våld i nära relationer är sjuksköterskors 
syn på ansvar i upptäckandet. Det kan tyckas vara självklart och enkelt, men resultatet 
i denna studie har presenterat ett flertal olika faktorer som påverkar upptäckandet och 
påvisar komplexiteten. När sjuksköterskan tar ansvar och försöker upptäcka våld i 
nära relationer går det hand i hand med att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande (ICN, 2012).  
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Resultatet visade att sjuksköterskors förhållningssätt var en påverkande faktor i 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Al-Natour et al., 2014; 
Deboer et al., 2013). Det framkom att förhållningssättet påverkades av förutfattade 
meningar, känslor, inställningar och attityder (Williston & Lafreniere, 2013). 
Travelbees omvårdnadsteori (1971) lägger stor vikt vid att sjuksköterskor inte skall 
inkludera några egna erfarenheter i patienters upplevelse. Sjuksköterskor har därmed 
en skyldighet och ett ansvar att oavsett egna värderingar ta sig an en professionell roll 
och ge alla en god vård (SFS 2017:30). Al-Natour et al, (2014) framhöll i sin studie 
att det var av yttersta vikt att sjuksköterskor tar sig an den professionella rollen och 
frigör sig från sina egna känslor, samt åsidosätter egna värderingar för att öka 
chanserna att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Att exkludera egna 
känslor och värderingar är också en förutsättning för att ge kvinnorna omvårdnad på 
etiskt korrekt sätt, som innefattar att vården ges med värdighet och respekt för 
mänskliga rättigheter (ICN, 2012). 

Resultatet visade att det fanns en skillnad mellan olika kulturer i vilken frekvens som 
sjuksköterskor valde att undersöka kvinnor utsatta för våld i nära relationer (Benynon 
et al., 2012). Kulturella olikheter visade att sjuksköterskor hade olika syn på hur 
våldet skulle tas i beaktning. Hur sjuksköterskor såg på våldet var avgörande om 
kvinnan valde att avslöja eller inte (Al-Natour et al., 2014). I en del kulturer anses det 
vara respektlöst mot familjens rykte att uppsöka vård vilket medför att färre kvinnor 
upptäcks (Vieira, Dos santos & Ford, 2012). I andra kulturer har sjuksköterskor olika 
syn och det anses vara en självklarhet att utreda kvinnor vid misstanke om våld, 
oavsett om de visar fysiska symtom eller inte (Daniel & Milligan, 2013; WHO, 2005). 
Studiens resultat lyfte att de kulturella aspekterna spelade roll vid upptäckandet 
(Williams et al., 2017). Därför är det viktigt för sjuksköterskor att vara medvetna om 
de kulturella skillnaderna för att på så vis lättare kunna upptäcka våld i nära 
relationer.  

Resultatet visade att det saknas kunskap hos sjuksköterskor vad beträffar 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. O'Doherty et al. (2015) 
nämner komplexiteten i att upptäcka och identifiera kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer samt att kunskap är den största förutsättningen för en god omvårdnad. 
Kunskap är en avgörande faktor som både främjar och hindrar upptäckandet av 
våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor saknade både kunskap kring ämnet och hur 
frågorna skulle ställas (Robinson, 2010). Kunskapsbristen medförde osäkerhet hos 
sjuksköterskor och försvårade att frågor om våld i nära relationer ställdes (Beynon et 
al., 2012). Igenkännande av symtom, tecken och riskfaktorer var av relevans för 
upptäckandet (Deboer et al. 2013). Det handlar inte bara om att fråga kring det som 
syns utan också se till specifika beteenden och mönster. Omvårdnadsprocessen är en 
etablerad modell som sjuksköterskor använder för att upptäcka kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer (Prignitz Sluys, 2014). Med hjälp av insamlade data får 
sjuksköterskor en helhetsbild av kvinnan och kan på så vis lättare planera in åtgärder 
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utefter behov (Prignitz Sluys, 2014). Åtgärder ska vedertaget bygga på kunskap med 
ett så tillförlitligt underlag som möjligt. Kunskap är av relevans för att arbeta säkert 
och evidensbaserat (Socialstyrelsen, 2019). Trots omvårdnadsprocessens framgång 
ansåg inte sjuksköterskorna i resultatet att det fanns tillräckligt med kunskap i 
samband med upptäckandet. När sjuksköterskor besitter kunskap om våld i nära 
relationer föreligger det en större chans att upptäcka våldsutsatta kvinnor samt samla 
in data och således hjälpa kvinnorna och ge en god omvårdnad som innefattar hela 
människan. 

Faktorer som bristande riktlinjer, hög arbetsbelastning, tidsbrist, brist på avskildhet 
och bristfällig säkerhet hindrade sjuksköterskor att upptäcka kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer. Resultatet i litteraturstudien visade att organisationen inte försåg 
sjuksköterskan med tillräckliga förutsättningar för att kunna upptäcka våldsutsatta 
kvinnor (Al-Natour et al., 2014;2016; Beynon et al., 2012; DeBoer et al., 2013; 
Goicolea et al., 2017; Leppäkoski et al., 2010; Robinson, 2010; Williams et al., 2017; 
Willistion & Lafreniere, 2013). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) har organisationen ett ansvar och en 
skyldighet att förse sjuksköterskor med rätt möjligheter till att upptäcka kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskor har således ett ansvar att ta reda på 
vilka riktlinjer och strategier som används på respektive avdelning. Sjuksköterskors 
arbetsmiljö påverkade upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Hög 
arbetsbelastning och tidsbrist försvårade (Beynon et al., 2012). Enbart en av artiklarna 
som ligger till grund för litteraturstudien ansåg att arbetsplatsen försedde 
sjuksköterskorna med rätt förutsättning för att kunna upptäcka våldsutsatta kvinnor 
(DeBoer et al., 2013). Socialstyrelsen (2011) stärker tid som en viktig faktor för 
upptäckandet av våld i nära relationer. Fortsättningsvis beskriver Socialstyrelsen 
vikten av att sjuksköterskor har och tar sig tid vid frågor som berör frågor om våld i 
nära relationer. En trygg miljö utan tidskrav gynnade upptäckandet, då öppnade 
kvinnorna lättare upp för samtal och vågade avslöja våldet som förekom (Al-Natour et 
al., 2014; Beynon et al., 2012; DeBoer et al., 2013). Hög arbetsbelastning och 
tidspress är ett vanligt problem inom hälso- och sjukvården och det medför att 
sjuksköterskor tvingas prioritera den vård som ges. Resultatet visade hur 
sjuksköterskor på grund av arbetsmiljön tvingades prioritera bort frågan om våld i 
nära relationer (Beynon et al., 2012; Goicoela et al., 2017).  

Det föreligger därför en risk att kvinnor utsatta för våld i nära relationer inte upptäcks 
eftersom det är komplext, svårt och tidskrävande att upptäcka. Ett standardiserat 
frågeformulär och tydliga rutiner kring frågor om våld i nära relationer hade sannolikt 
lett till att fler sjuksköterskor skulle ställa frågor trots tidsbrist eftersom det underlättar 
arbetet. Hughes (2010) studie visade på vikten av goda arbetsförhållanden och tid för 
att kvinnor skall våga avslöja våldet, och att det krävs en förtroendefull relation som 
måste byggas upp under en längre period. Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) 
stärker att omvårdnad bygger på mellanmänskliga aspekter och etablering av 
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relationer. I enlighet med Travelbees teori skulle en förtroendefull relation underlätta 
upptäckandet. Joyces Travelbees teori poängterar vikten av en god kommunikation 
för att minska lidandet samt för att hjälpa kvinnan att finna en mening (Travelbee, 
1971). Hälso- och sjukvårdsorganisationens skyldighet att förse sjuksköterskor med 
rätt förutsättningar är således avgörande för sjuksköterskors förmåga att etablera en 
förtroendefull relation och på det sättet skapa ett utbyte av information som ligger till 
grund för upptäckandet. Ett avslöjande är viktigt för att få stopp på våldscykeln samt 
att ett tidigt identifierande ökar kvinnors chanser att våga avslöja våldet. Iverson, 
Well, Wiltsey-Stirman, Vaughn och Gerber (2013) lyfter i sin studie fram hur 
sjuksköterskor var medvetna om vikten av att identifiera, eftersom våld i nära 
relationer leder till hälsokonsekvenser hos kvinnor. Förutom allvarliga 
hälsokonsekvenser, drabbas även samhället av mäns våld mot kvinnor (Sharma et al., 
2019; WHO, 2002). När kvinnor utsatta för våld i nära relationer inte upptäcks 
föreligger risken att mänsvåld mot kvinnor eskalerar och slutar i kvinnans död (WHO, 
2013a). 
  
	
Konklusion och implikation 
Litteraturstudien resulterade i identifiering av ett flertal olika faktorer som påverkar 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. De påverkande faktorerna 
var både främjande och hindrande i sjuksköterskors kliniska arbete. Sjuksköterskors 
syn på att ansvar för våld i nära relationer förelåg hos sjuksköterskan samt strävan 
efter ett professionellt förhållningssätt främjade upptäckandet. Genomgående i 
artiklarna var kunskapsbrist om våld i nära relationer och hur sjuksköterskor skulle gå 
tillväga för att upptäcka våld i nära relationer. Kunskapsbristen som förelåg 
resulterade i osäkerhet och hindrade sjuksköterskor att utreda och således upptäcka 
våld i nära relationer. Organisationens resurser och sjuksköterskans professionella roll 
samspelar i upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. En arbetsmiljö 
inkluderande hög arbetsbelastning, tidsbrist och brist till avskildhet var återkommande 
i artiklarna och avspeglade sig som hindrande faktorer i att upptäcka våld i nära 
relationer. Även avsaknad av riktlinjer om hur kvinnor utsatta för våld i nära 
relationer skall bemötas och undersökas var en faktor som hindrade upptäckandet. 
Organisationens förmåga att förse sjuksköterskor med möjlighet till samarbete med 
andra professioner var en avgörande faktor, och det gav sjuksköterskor en ökad 
trygghet och främjade upptäckandet av våld i nära relationer. 

Sjuksköterskor utbildade på grundnivå kommer att möta kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer. Därför är det viktigt att uppmärksamma det komplexa i upptäckandet. 
För att i framtiden öka chanserna till att upptäcka och identifiera kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer behövs en ökad medvetenhet om vilka faktorer som påverkar 
upptäckandet. Kunskap om dessa faktorer kommer således leda till att fler kvinnor 
upptäcks i ett tidigare skede. Hälso- och sjukvårdens organisationer behöver förse 
sjuksköterskor med rätt resurser för att främja processen till att upptäcka kvinnor 
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utsatta för våld i nära relationer. Till exempel krävs det tydliga riktlinjer och en god 
arbetsmiljö. Det finns behov av vidare forskning inom ämnet för att öka hälso- och 
sjukvårdens kompetens avseende upptäckandet av våld i nära relationer samt 
omvårdnad av våldsutsatta kvinnor.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MH) = Exact Subject Headings. 

[Mesh] = Medical Subject Headings. 

(Thesaurus) = Mainsubject Exact. 

(*) = Trunkering. 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Faktorer Factors Factors Factors 

Identifiering Identification Identification Identification 

Igenkännande Recognition Recognition Recognition 

Misshandlade kvinnor Battered women (MH) Battered women [Mesh] 
Battered Females 
(Thesaurus) 

Screening Screening Screening Screening 

Sjukskötersk* Nurs* Nurs* Nurs* 

Upptäckande Detection Detection Detection 

Våld i nära relationer 
Intimate partner violence 
(MH) 

Intimate partner violence 
[Mesh] 

Intimate partner violence 
(Thesaurus) 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

(*) = Dubbletter som framkommit i tidigare sökningar 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

17/10 PubMed 

"Intimate Partner Violence" [Mesh] 
OR "Battered Women" [Mesh] 
AND Nurs* AND Screening NOT 
Pregnancy 
Limits: 2009-2019, English  158 42 12 5 

17/10 PubMed 

"Intimate Partner Violence" [Mesh] 
OR "Battered Women” [Mesh] 
AND Nurs* AND Identification 
OR Detection OR Recognition 
NOT Pregnancy 
Limits: 2009-2019, English 79 29 11 2 

18/10 CINAHL 

MH "Intimate Partner Violence" 
OR MH "Battered Women" AND 
Recognition OR Identification OR 
Detection OR Screening AND 
Nurs*  
Limits: 2009-2019, English, 
Academic Journals 

66 42 26  2 (2*) 

18/10 CINAHL 

MH "Intimate Partner Violence" 
OR MH "Battered Women" AND 
Screening OR Identification OR 
Recognition OR Detection AND 
Factors AND Nurs*  
Limits: 2009-2019, English, 
Academic Journals 30 13 8  1 (4*) 

21/10 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT 
"Intimate Partner Violence" OR 
MAINSUBJECT.EXACT 
"Battered Females" AND Nurs* 
AND Recognition OR 
Identification OR Detection OR 
Screening 
Limits: 2009-2019, English, Peer-
reviewed  187 47 21  (5*) 

21/10 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT 
"Intimate Partner Violence" OR 
MAINSUBJECT.EXACT 
"Battered Females" AND Nurs* 
AND Recognition OR 
Identification OR Detection OR 
Screening AND Factors 
Limits: 2009-2019, English, Peer-
reviewed 
 

65 
 

16 
 

8 
 

(3*) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Al-Natour, A., Gillespie, G. L., Felblinger, D. & Wang, L. L. (2014). Jordanian nurses’ barriers to 
screening for intimate partner violence. Violence against women, 20(12), 1473-1488. 
doi:10.1177/1077801214559057 

Land  
Databas 

Jordanien  
PubMed  

Syfte Syftet var att (A) undersöka sjuksköterskors screeningfrekvens av våld i nära relationer i Jordanien och 
jämföra screeningsfrekvensen med sjuksköterskor från USA, (B) identifiera hinder till screening av våld i 
nära relationer, och (C) utforska skillnaden av screeningsfrekvensen hos sjuksköterskor med personlig 
erfarenhet av våld i nära relationer. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Beskrivande tvärsnittsstudie  

Urval Totalt 125 sjuksköterskor deltog i studien. 82.4% var kvinnor samt medelåldern var 31.9 år, de hade i snitt 
tio års arbetserfarenhet. Majoriteten av deltagarna var i ett äktenskap. Kravet var att sjuksköterskan var 
från Jordanien och hade ett examensbevis i omvårdnad och var kvalificerade eller legitimerad 
sjuksköterska eller barnmorska. De skulle även vara bosatta i samma stad som datan insamlades i och 
arbeta på sjukhus med kvinnoavdelning, hälso och sjukvårdsklinik eller akutavdelning. Alla 
sjuksköterskor gav samtycke om att delta i studien.  

Datainsamling I insamlandet av data användes följande instrument: Domestic Violence Health Care provider Survey 
(DVHCPS), Woman Abuse Screening Tool (WAST) samt ett demografiskt frågeformulär. Enkäterna 
anpassades till en arabisk kontext. Deltagarna svarade på enkäten individuellt i ett avskilt rum och utfördes 
under 15 minuter. 

Dataanalys Datainsamlingen analyserades med hjälp av SPSS 19 (Chicago, IL) programvara.   
Den beskrivande statistiken beräknades för att tolka frekvensen för screening av kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer, hinder i samband med screening samt om sjuksköterskorna själva hade blivit utsatt för 
våld i nära relationer. Ett z-test genomfördes för att se om screeningsgraden bland jordanska 
sjuksköterskor var signifikant lägre än screeningsgraden hos amerikanska sjuksköterskor. Ett två delad z-
test genomfördes för att se om det fanns signifikant skillnaden i screeningfrekvensen mellan våldsutsatta 
och icke-våldsutsatta sjuksköterskor .  

Bortfall Bortfall <5%, hade dock ingen betydelse för resultatet.  

Slutsats Resultatet i studien visade att faktorer som självförmåga, sjuksköterskans professionella roll, 
arbetsplatsens tillgångar, attityd, säkerhet och arbetsmiljö påverkade upptäckande av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer. Av respektive faktor framkom flera komponenter. Under faktorn självförmåga 
belystes sjuksköterskans egna förutsättningar såsom kunskap och strategier för att kunna upptäcka kvinnor 
utsatta för våld. Faktorn sjuksköterskan professionella roll indikerade i en rädsla om att förolämpa 
kvinnorna, integritetskränkning samt att det inte ansågs som sjuksköterskan ansvar. Faktorn arbetsplatsen 
tillgångar genererade i ett resultat som belyser tillgång till andra professioner för att hjälpa kvinnorna. 
Faktorn attityd till kvinnorna inkluderar sjuksköterskans attityd gentemot att kvinnorna fick skylla sig 
själva. Kvinnorna och sjuksköterskans säkerhet påverkade ifall sjuksköterskorna vågade fråga de utsatta 
kvinnorna. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i frekvensen av upptäckande för 
våld i nära relationer, mellan sjuksköterskor med egna erfarenheter av våld i nära relationer och de som 
inte blivit utsatta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlssons & Eimans (2003) granskningsmall. 40p. 83%.  
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Reliabilitet: Studien anses ha hög reliabilitet. Under arbetets progress skapades en grupp på tio personer 
som valdes till inneållsexperter för att utvärdera instrumentens mätsäkerhet samt reproducerbarhet. 
Studiens tillförlitlighet presenterades med hjälp av Chronbachs alfa. Det förklarar hur stor samstämmighet 
det finns i utfallet mellan de olika enkäterna i undersökningen. I det här fallet var Chronbachs alfa .736 
vilket anses som acceptabelt i förhållande till studiens syfte.  
 

Validitet: Kravet för validitet uppfylls bland annat genom kriterievaliditeten som föreligger i studien. 
Kriterievaliditet innefattar att det finns en relation mellan resultat från föreliggande forskning i artikeln. I 
artikeln presenteras tidigare studier som använt samma instrument i datainsamlingen. Instrumentens 
validitet är höga då instrumenten mäter det som det är avsett att mäta. En styrka är också att författarna har 
kombinerat instrument med frågeformulär för att fånga in ett bredare perspektiv.  
 

Generaliserbarhet: Författarna motiverade generaliserbarheten i studien på så vis att de uppmärksammat 
både arabisk och västerländsk kultur. Författarna var även kritiska till generaliserbarhet då 
undersökningen enbart gjorts i en stad 
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Artikel 2 

Referens Al‐Natour, A., Qandil, A. & Gillespie, G. L. (2016). Nurses' roles in screening for intimate partner 
violence: a phenomenological study. International nursing review, 63(3), 422-428. doi: 
10.1111/inr.12302 

Land  
Databas 

Jordanien 
PubMed  

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors roller samt färdigheter i upptäckandet av våld i nära 
relationer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Fenomenologisk  

Urval Totalt var det 12 deltagande i studien. Hälften av deltagarna var kvinnliga sjuksköterskor och 
hälften manliga. De kvinnliga sjuksköterskorna arbetade på avdelningar som endast vårdade 
kvinnor. De resterande sex deltagarna var män och arbetade på en akutvårdsavdelning. 
Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att deltagarna skulle vara 22 år eller äldre, arbetat 
som sjuksköterska i minst ett år samt arbetat med kvinnor som misstänks ha blivit utsatt för våld i 
nära relationer.  

Datainsamling Studien startade 2014. Författarna träffade deltagarna och beskrev syftet med studien och hur den 
skulle gå tillväga. Efter ett muntligt samtycke påbörjades datainsamlingen. Intervjuerna 
genomfördes i ett enskilt rum med varje deltagare var för sig. Författarna tillämpade riktlinjer för 
semistrukturerade intervjuer. Författarna i studien hade ingen relation till sjuksköterskorna som 
intervjuades. Frågor ställdes i relation till studiens syfte och intervjuerna varade mellan 30–45 
minuter. Författarna använde sig av en bandspelare under tiden som de ställde frågorna, svaren 
transkriberades ordagrant. Varje intervju kodades och bevarades anonyma. 

Dataanalys Dataanalysen baserades på insamlat material från intervjun med hjälp av Colaizzi’s metod.  
Colazzis metod innefattar sju steg som följdes punktligt under analysens gång. Författarna ville 
under hela analysprocessen hålla sig neutrala och objektiva. Materialet lästes noga igenom flera 
gånger och sattes i relation till studiens syfte. Därefter kategoriseras resultatet i olika teman med 
tillhörande underkategorier. Till sist översattes materialet från arabiska till engelska av en 
tvåspråkig engelsk professor som både kunde arabiska och engelska.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet i studien visade att det fanns flera definierade faktorer som påverkade sjuksköterskan i 
upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskorna beskrev att de saknade 
riktlinjer för hur sjuksköterskan skulle undersöka kvinnorna när de sökte vård. Andra faktorer som 
hade inverkan på upptäckandet var kulturella aspekter, avsaknad av utbildning, avsaknad kunskap 
samt kvinnans motvilja till att öppna upp för dialog för att skydda sin familj. Positiva faktorer som 
fanns hos sjuksköterskan var att de kände sig nöjda och glada över att kunna hjälpa de våldsutsatta 
kvinnorna samt inställningen till det. Upptäckandet utav de våldsutsatta kvinnorna påverkades om 
det var en manlig sjuksköterska, eftersom det i den jordanska kulturen är olämpligt för män att 
fråga kvinnor om våld i nära relationer. Det kunde hindra manliga sjuksköterskor att screena och 
hjälpa våldsutsatta kvinnor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 43p. 86%.  
 

Trovärdighet: Under arbetets gång höll författarna ett neutralt förhållningssätt och var objektiva 
genom att undvika förutbestämda åsikter och värderingar. Triangulering genomfördes genom 
observerande i samband med datainsamlingen och en tredje part granskade alla funna teman samt 
informationsenheter var för sig. Deltagarna fick även kontrollera resultatet. 
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Pålitlighet: Pålitligheten i studien stärks med deltagarkontroller och att urvalet av deltagarna 
innefattade vissa krav. Tydlig beskrivit vilken utrustning och instrument som användes samt hur 
materialet transkriberades. Upprepande av studien hade kunnat genomföras, välskriven och 
detaljerad.  
 

Bekräftelsebarhet: Bekräftelsen stärks av att datainsamling och analysmetod är tydligt beskrivna 
samt författaren är neutralt i sitt ställningstagande. 
 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarheten är säkrad i studien samt att 
resultatet är tydligt beskrivit, det gör den överförbar. Överförbarheten visas i artikeln eftersom 
fynden kan tillämpas i liknande sammanhang eller situationer, att uppmärksamma detaljer som 
kan ses i den djupgående beskrivning av deltagarnas erfarenheter ex. genom citat och egna 
berättelser. 
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Artikel 3 

Referens Beynon, C. E., Gutmanis, I. A., Tutty, L. M., Wathen, C. N. & MacMillan, H. L. (2012). Why 
physicians and nurses ask (or don’t) about partner violence: a qualitative analysis. BMC public 
health, 12(1), 473. doi: 10.1186/1471-2458-12-473 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed  

Syfte Syftet var att (1) undersöka läkare och sjuksköterskors professionella samt personliga upplevelse 
av att fråga om våld i nära relationer. (2) undersöka om det fanns någon skillnad mellan läkare och 
sjuksköterskor av att fråga kvinnorna. (3) Identifiera implikationer för praxis, arbetsplatsens 
riktlinjer och utveckling av läroplan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Innehållsanalys med induktiv ansats 

Urval Totalt deltog 931 läkare och sjuksköterskor i studien, det interna bortfallet innebar att på vissa 
frågor gavs inte svar från alla deltagare. Av deltagarna var 597 sjuksköterskor och resterade 
läkare, 722 var kvinnor och 203 var män. Deltagarna var mellan åldrarna 20–60, arbetade inom 
familjemedicin, akuten, allmänmedicin, folkhälsa, gyn, obstetrik och förlossning.  

Datainsamling Ett frågeformulär etablerades som innehöll 43 olika påstående relaterat till hinder samt möjligheter 
att fråga om våld i nära relationer, demografi, utbildning, personliga och professionella 
erfarenheter. Därefter ställdes två öppna frågor:  
1. Vad upplever du för hinder vid screening av våldsutsatta kvinnor?  
2. Vad har hjälpt och vad tycker du skulle underlätta vid screening av våldsutsatta kvinnor? 
Frågeformuläret mailades till 1000 stycken läkare respektive sjuksköterskor, efter tre veckor 
skickades en påminnelse. Datainsamlingen pågick från mars 2004 till juni 2004. 

Dataanalys Alla svar på de öppna frågorna transkriberades till ett sammansatt dokument som en av författarna 
granskade. De frågetecken som uppkom utredde en annan författare genom att jämföra svaren i 
dokumentet med svaren på frågeformuläret med syfte för att öka kvalitén i studien. Induktiv 
analys användes för att analysera datan, därefter utvecklades mönster och teman. Varje författare 
skapade enskilt kategorier för att sedan gemensamt granska alla kategorier. Den första författaren 
sammanställde sedan de olika kategorierna till koder, en annan författare gjorde avstämningar för 
att säkerställa kvaliteten på koderna. Fisher’s Exact Test genomfördes på svararen av de 43 
påståendena för att undersöka skillnader mellan professionerna. 

Bortfall Minde än 20% bortfall. Av de 2000 som fick frågeformuläret svarade 931 stycken på enkäten, det 
interna bortfallet innebar att på vissa frågor gavs inte svar från alla deltagare. 

Slutsats Resultatet av studien visade faktorer som påverkade sjuksköterskans upptäckande av kvinnor 
utsatta för våld i nära relationer, det framkom faktorer som både hindrade och underlättade 
upptäckandet. Tidsbrist visade sig vara det vanligaste hindret hos sjuksköterskor för att upptäcka 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Tidsbristen påverkades av högarbetsbelastning och ett 
högt arbetstempo. Tidsbristen yttrade sig i att det inte fanns tid till att hantera och lyssna på svaren 
kvinnorna gav, samt att inte alltid fanns möjligt att ge emotionellt stöd. Beteende hos den 
våldsutsatta kvinnan var en faktor som hindrade möjligheten att upptäcka våld i nära relationer. 
Sju sjuksköterskor kommenterade om att kvinnan förnekade våldet på grund av rädsla att förlora 
barnen till socialtjänsten. Brist på utbildning, träning och kunskap var ett hinder för sjuksköterskan 
att upptäcka våld i nära relationer. Avsaknad av kunskap om hur och när de skulle fråga den 
våldsutsatta kvinnan, samt rädsla att förolämpa kvinnorna och förvärrar situationen vid frågan om 
våld i nära relationer. Brist på utrymme och avskildhet var ett hinder och yttrade sig i att det ej 
fanns möjlighet till avskilda rum vilket gjorde att konfidentialiteten inte kunde säkerställas. 
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Partnerns närvaro var en hindrade faktor i upptäckandet då det försvårade för sjuksköterskor att 
ställa frågor om våld i nära relationer. Språk och kultur var hinder för upptäckandet, om våld i 
nära relationer var accepterat i kulturen var det svårare att upptäcka kvinnorna. Brist på resurser 
som tillexempel tolk, avsaknad av riktlinjer, redskap och verktyg att upptäcka våld i nära 
relationer, samt brist på vetskap om de resurserna som fanns försvårade upptäckandet. Tillgång till 
träning i upptäckande av våldsutsatta kvinnor var en faktor som underlättade upptäckandet, träning 
kunde vara att sjuksköterskorna fick göra rollspel, lära sig av erfarna sjuksköterskor och patienter 
som varit utsatta för våld i nära relationer. Tillgång till teamarbete och konsultationer var också 
gynnade i upptäckandet av våld i nära relationer. Tydliga rutiner, verktyg och strategier 
underlättade upptäckandet. Rutiner om att alla kvinnor skulle undersökas underlättade 
upptäckandet. Personlig erfarenhet visade sig vara en underlättande faktor till att upptäcka våld i 
nära relationer eftersom de gav erfarenhet och ökad förmåga att arbete med våldsutsatta kvinnor. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 40p. 83%.  
 

Trovärdighet: Triangulering genomfördes genom att forskare deltog i analysen.  
Kritisk granskning säkerställde att resultatet var grundat i data och att ett neutralt förhållningssätt 
används genom hela processen. Ovannämnda genomförda moment stärker trovärdigheten och att 
resultatet är rimligt och giltigt. En svaghet är att studiens datainsamling kan ha uteslutit 
möjligheten till ett merutförligt svar, men att deltagarnas svar var så utförliga tyder på att 
deltagarna är insatta i ämnet. Såldes stärks studiens trovärdighet. 

Pålitlighet: En tydlig beskriven datainsamling både av intervjufrågorna och andra hjälpmedel som 
användes under processen samt vem av författarna som gjort vad stärker studiens pålitlighet. 

Bekräftelsebarhet: Dataanalysen, kodningen och resultatet säkerställdes genom kritisk granskning 
samt tydliga ställningstagande genom hela processen. Granskningen säkerställde att resultatet var 
grundat i data och att ett neutralt förhållningssätt används genom hela processen.  

Överförbarhet: Studien uppfyller kraven för trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet och 
anses därför vara överförbar. Eftersom författarna till artikeln valt att belysa skillnader mellan 
professioner oavsett var de utförde sin profession har det lett till en hög grad av överförbarhet till 
sjuksköterskors oberoende var de var verksamma. 
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Artikel 4 
Referens DeBoer, M. I., Kothari, R., Kothari, C., Koestner, A. L. & Rohs Jr, T. (2013). What are barriers 

to nurses screening for intimate partner violence? Journal of trauma nursing, 20(3), 155-160. 
doi: 10.1097/JTN.0b013e3182a171b1 

Land  
Databas 

USA  
Cinahl  

Syfte Syftet var att belysa sjuksköterskans attityd samt få en förståelse av barriärer i upptäckandet av 
våld i nära relationer. 

Metod:  
Design 

 Kvantitativ  
 Tvärsnittsstudie  

Urval 494 sjuksköterskor blev tillfrågade att delta i studien varav 156 deltagare fullföljde 
undersökningen. Kravet var att deltagarna skulle vara legitimerade sjuksköterskor och haft 
direktkontakt med patienter utsatta för våld i nära relationer. Genomsnittsåldern på deltagarna var 
43,2 år och de hade arbetat i 16,8 år. 

Datainsamling Ett anonymt och webbaserat datainsamlings verktyg användes för denna deskpritiva studie, 
dataverktyget bestod av flervals-frågor relevanta till syftet som deltagarna själva svarade på. 
Även kopior fanns att dela ut. Deltagarna rekryterades via lokala möten och datainsamlingen 
pågick under fyra veckor. 

Dataanalys Datainsamlingen skickades in via excelfiler och omredigerades till SPSS format. SPSS verison 
18.0 användes för att analysera datamaterialet. En jämförelse av datan genomfördes med hjälp av 
t-test och X^2. För att se samband i den insamlande datan användandes Spearman test och 
Pearson. 

Bortfall >20% bortfall. Av 494 svarade totalt 156 sjuksköterskor på de frågeformulär som låg till grund för 
studien.  

Slutsats  Faktorer som påverkar upptäckandet av kvinnor utsatta för våld i nära relationer var interaktioner 
med de utsatta kvinnorna, miljö, kunskap, ansvar samt etablerande av relation mellan patient och 
sjuksköterska. Orsakssamband visade också hur sjuksköterskor såg på våldet exempel om 
kvinnorna redan mår psykiskt dåligt var det mer benägna för att drabbas av våld av en partner. En 
god miljö på arbetsplatsen bidrog till att sjuksköterskorna kände sig bekväma vilket gav de 
möjlighet till att undersöka kvinnorna för våld i nära relationer. Kunskapen gjorde att 
sjuksköterskorna kände igen specifika symtom hos kvinnorna som underlättade upptäckandet. 
Sjuksköterskorna ansåg att det var deras ansvar att upptäcka kvinnorna och att det ingick som en 
del i arbetet. En etablerad relation mellan sjuksköterskan och kvinnan bidrog till att kvinnan kände 
tillit till personalen. Orsakssamband som förelåg i studien visade att om kvinnan hade psykisk 
ohälsa så var hon mer benägen till att utsättas för våld i nära relationer.  Resultatet visade 
sammantaget att det fanns en signifikant skillnad i vilka faktorer som bidrog till att 
sjuksköterskorna valde att undersöka kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 41p. 85,4%.  
 
Reliabilitet: Författarna i studien påvisade reliabiliteten med hjälp av ett t-test. T-testet visade hur 
mätningarna påverkades av tiden. Insamlandet av data ägde rum under en fyra veckors period. 
Korrelationer utfärdades i användandet av spearman och pearson test.  
 
Validitet: Validiteten i arbetet styrks av begreppsvaliditet där författarna redogör för frågor som 
ställts till deltagarna i förhållande till det fenomen som studerats. 
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Generaliserbarhet: Studien har både hög validitet och reliabilitet vilket gör det överförbart och 
reproducerbart. Författarna påvisar vikten av att belysa vilka faktorer som påverkar upptäckandet 
av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskors medvetenhet och kartläggande av 
faktorerna bidrar till att fler kvinnor får hjälp i rätt tid. 
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Artikel 5 

Referens Goicolea, I., Mosquera, P., Briones-Vozmediano, E., Otero-García, L., García-Quinto, M. & 
Vives-Cases, C. (2017). Primary health care attributes and responses to intimate partner violence 
in Spain. Gaceta sanitaria, 31, 187-193. doi: 10.1016/j.gaceta.2016.11.012 

Land  
Databas 

Spanien  
PubMed 

Syfte Studiens syfte var att redovisa en översikt om hälso-sjukvårdspersonalens uppfattning om hur 
nuvarande sjukvård i Spanien kan påverkar hälsosjukvårdens respons om våld i nära relationer. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Totalt 160 vårdpreofesionella deltog i studien och de arbetade på 16 olika hälso- och 
sjukvårdsinrättningar i olika regioner i Spanien. 

Datainsamling Data samlades in genom semistrukturerade forskningsfrågor, intervjuerna varade från 15 minuter 
till över 60 minuter. Fyra av författarna genomförde intervjuerna från januari 2013 till mars 2014. 
För att få ett bredare perspektiv av insamlad data bjöds andra professioner in med olika bakgrund 
till att delta under insamalndet av data. 

Dataanalys Materialet spelades in digitalt och transkriberades ord för ord. I den här studien analyserades 
materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Författarna fokuserade på likheter och 
skillnader samt hur hälso-och sjukvårdens respons på våld i nära relationer såg ut. Utefter 
analysen utvecklades koder, definierade kategorier med tillhörande underkategorier som 
återspeglade intervjuernas innehåll. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Faktorer som påverkar upptäckande av våld i nära relationer identifierades i denna studien var 
hälso- och sjukvårdspersonalen inställning och synsätt, arbetsbelastning, fördelar och nackdelar 
med att samverka i team samt förmåga att skapa en förtroendefull relation. Inställning och de 
vårdproffesionellas synsätt gjorde att de gav kvinnan en holistisk vård och såg till helheten 
inkluderande fysiska, psykiska samt emotionella behov. Arbetsbelastning hindrade 
sjuksköterskorna för att arbeta personcentrerat. Teamarbete sågs som gynnsamt om nätverket och 
kommunikationen fungerade bra mellan de olika yrkeskategorierna. Skapandet av en 
förtroendefull relation beskrev sjuksköterskorna som grundläggande för upptäckandet. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 36p. 75%.  
 
Trovärdighet: Författarna tydliggör att datan är rimlig och giltigt vilket stärker studiens 
trovärdighet. Trovärdigheten stärks också genom att författarna var bekanta med forskningsmiljön. 
Både observatör- och källtriangulering utfördes samt att processen kontinuerligt granskats för att 
säkerställa att resultatet är grundat i data och trovärdigt. 
 
Pålitlighet: Studiens pålitlighet stärks genom att författarnas förförståelse är beskriven samt att det 
tydligt framkommer vem som har gjort vad. Ett kritiskt förhållningssätt och en tydlig beskrivning 
av datainsamling och analys stärker pålitligheten. 
 
Bekräftelsebarhet: Bekräfteksebarheten stärks då författarna neutrala och verifierar sina 
ställningstagande under hela processen, det görs bland annat genom kritisk granskning samt 
diskussion författarna emellan. 
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Överförbarhet: Resultatet säkerställs genom att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
säkras. Resultatet är överförbart i grad till liknande kontext. 
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Artikel 6 

Referens Goldblatt, H. (2009). Caring for abused women: impact on nurses’ professional and personal life 
experience. Journal of advanced nursing, 8, 1646-1654. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05019.x 

Land 
Databas 

Israel 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors professionella och personliga livserfarenheter och hur 
dessa påverkar omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomelogisk 

Urval Deltagarna i studien var 22 kvinnliga sjuksköterskor som arbetade på sjukhus och kliniker. 
Sjuksköterskorna hade i snitt 25 års yrkeserfarenhet. Alla förutom en var gifta och hade barn. 
Manliga sjuksköterskor exkluderades från studien. 

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes av sjuksköterskestudenter som praktiserade på sjukhus. 
Studenterna ville lära sig om erfarna sjuksköterskors upplevelser av våldsutsatta kvinnor. 
Insamlandet av data ägde rum mellan februari och juni år 2005. Materialet samlades in genom 
djupgående intervjuer. Intervjufrågorna gällde upptäckande beträffande kvinnor utsatta för våld. 
Allt material spelades in med hjälp av bandspelare. 

Dataanalys Innehållet i intervjuerna genomfördes med fenomenologiskt metod  samt induktiv ansats. Den 
inspelade datan transkriberades sedan ord för ord. Varje student inklusive författaren till studien 
började med att läsa igenom alla intervjuer självständigt, därefter påbörjades en kodning av 
resultatet. Kodningen genererade i olika teman med tillhörande underkategorier. Resultatet 
översattes sedan av författarna från hebreiska till engelska. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet av studien visar att faktorerna inställning och attityd bidrar till hur sjuksköterskor ser 
på sitt ansvar i upptäckandet. Sjuksköterskorna kände ett ansvar för kvinnors hälsa men inte för 
den emotionella omvårdnaden. Den medicinska omvårdnaden prioriterades högre. I resultatet 
framkom det även hur egna känslor påverkade upptäckandet. Många sjuksköterskor kände sig 
frustrerade och hjälplösa i processen att upptäcka kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Egna 
erfarenheter var en faktor som främjade upptäckandet på så vis att sjuksköterskor lättare kände 
igen symtom och tecken av våldsprocessen. Förhållningssättet till våldsutsatta kvinnor gynnades 
sammantaget av egna erfarenheter. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 44p. 92%. 
 

Trovärdighet: För att upprätthålla studiens trovärdighet i dataanalysen hade författarna i studien 
tagit sin förförståelse i åtanke. Det är en styrka att författarna är bekanta med miljön och beskriver 
sin förståelse kring ämnet. Sjuksköterskorna i studien förklarade vidare hur förförståelsen också 
kan ha påverkat studiens resultat vilket visar att de är kritiska till sitt förhållningssätt i 
analysprocessen.  
	

Pålitlighet: För att påvisa studiens pålitlighet har författaren beskrivit steg för steg hur 
datainsamlingen utförts samt vilka verktyg som använts. Pålitlighet innefattar en beskrivning av 
teknisk utrustning som använts i samband med att intervjuer genomförts. I studien skriver 
författaren att han använt sig av en bandspelare vid insamlandet av data. Fortsättningsvis har 
materialet transkriberats. Författarna i studien poängterar vikten av ett reflekterande 
förhållningssätt. De har lyssnat på inspelat material för att sedan föra diskussion utifrån 
fenomenologisk tradition.  
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Bekräftelsebarhet: Vidare beskrevs kvalitetsindikatorn bekräftelsebarhet i studien. Författaren har 
ett neutralt förhållningssätt och försöker fånga in alla deltagarnas synvinklar och perspektiv kring 
hur de se på omvårdnaden av kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Vid skrivande av 
examensarbeten där författaren verifierar sitt ställningstagande ökar bekräftelsebarheten.  
	

Överförbarhet: Studien uppfyller kraven för trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet och 
anses därför fullgöra förutsättningarna för att uppfylla kraven för överförbarhet. Artikeln är 
överförbar till liknande kontexter och situationer.  
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Artikel 7 

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

Land  
Databas 

Finland 
Cinahl  

Syfte Syftet var att beskriva frekvensen av hur ofta kvinnor utsatta för våld i nära relationer besökte 
akuten samt hur sjuksköterskor identifierade våld i nära relationer. 

Metod  
 
Design 

Kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Sekventiell triangulering där den kvantitativa 
strategin har företräde framför den kvalitativa strategin.  
Beskrivande tvärsnittstuide 

Urval Totalt 488 deltagare, sjuksköterskor och akutläkare från 28 stycken akutavdelningar, belägna i tre 
universitetssjukhus, tio centralsjukhus, 13 disktrikssjukhus samt två vårdcentraler. Den största 
andelen av deltagarna var sjuksköterskor och 80% av deltagarna var kvinnor. Åldern varierade 
mellan 19-60 år. 

Datainsamling Data samlades in i två omgångar. I första delen samlades data in baserat på ett självrapporterat 
frågeformulär som forskaren utformat. Frågeformuläret bestod av kombinerade kvalitativa och 
kvantitativa metoder. De flesta frågorna var strukturerade flervalsfrågor men innehöll även öppna 
frågor med mer utförliga svar om erfarenheter, uppfattningar och problem om identifiering av 
våld i nära relationer samt utbildning i ämnet. Ytterligare frågor ställdes rörande personliga 
erfarenheter om våld i nära relationer. Den andra delen av datainsamlingen bestod av kvalitativ 
metod och innefattade 20–30 minuter långa semi-strukturerade telefonintervjuer med 16 
deltagare, där frågor om bakgrundsinformation, mötet med kvinnorna och upptäckande av våld i 
nära relationer ställdes. Anteckningar gjordes längs med intervjun. 

Dataanalys Den kvantitativa svarsskalan var inte normalfördelad, så ett icke-parametriskt test för statistik 
analys utfördes och resulterade i ett signifikant svar. För att ge ett tydligt resultat som var lättare 
att förstå skapades därefter 3 kategorier. De presenterade variablerna ingick i statiska metoder för 
att beskriva och sammanställa data. De inspelade intervjuerna med skriftliga kommentarer skrevs 
ut. Kvantitativ innehållsanalys användes för att analysera datan. Meningsenheter skapades med 
innehåll om aspekter relaterade till varandra genom innehåll och sammanhang. Innehållsområden 
användes för att illustrera professionernas tankar och handlingar. Intervjumaterialet bekräftade 
det kvantitativa resultaten. 

Bortfall < 5%. Av alla deltagarna var det åtta frågeformulär som inte besvarades fullständigt 

Slutsats Resultatet kartlade faktorer som påverkade sjuksköterskors upptäckande av kvinnor utsatta för 
våld i nära relationer. Faktorer som uppmärksammades i studiens resultat var sjuksköterskans 
kunskap om symtom kring kvinnor som utsatts för våld, den våldsutsatta kvinnans uppförande, 
kommunikation, kunskap, närståendes närvaro, arbetsmiljö och sjuksköterskans erfarenhet av att 
arbeta med kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Kunskap om symtom och tecken samt 
kunskap hur omvårdnad skulle ges underlättade sjuksköterskans arbete mot att upptäcka våld i 
nära relationer. Många kvinnor som sjuksköterskor mötte på uppförde sig nervöst och kände 
rädsla för att prata om våldet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 43p. 91,5%.  
 

Reliabilitet: Reliabiliteten i studien är godtycklig. Författarna diskuterade reliabilitet i förhållande 
till svarsfrekvensen och menade på att det kan ha påverkat tillförlitligheten. Däremot underströk 
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de vikten av kombinerade metoder då det är svårt att fånga in all data i relation till studiens syfte.  
	

Validitet: Validiteten av det kvantitativa datamaterialet uppfylls. Författarna använde sig av 
metodtriangulering för att få komplementära fynd och bidra till kunskapsutveckling. Metod 
triangulering stödjer tillförlitligheten av kvantitativa data eftersom deltagarnas uttalanden 
kompletterade och bekräftade resultatet.  
 

Generaliserbarhet: Författarna i studien beskrev att resultaten stämmde jämfört med tidigare 
forskning. Resultatet speglade en finländsk kontext men var överförbart till avdelningar i hälso-
och sjukvården som arbetade med samma kontext. 	
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Artikel 8 

Referens Robinson, R. (2010). Myths and stereotypes: how registered nurses screen for intimate partner 
violence. Journal of Emergency Nursing, 36(6), 572-576. doi: 10.1016/j.jen.2009.09.008 

Land  
Databas 

USA 
PubMed  

Syfte Syftet med studien var att identifiera hur sjuksköterskor upptäcker våld i nära relationer på 
akutavdelningar, vilka hinder som finns, hur sjuksköterskor uppfattar effektiviteten i 
upptäckandet, vilka resurser sjuksköterskor har tillgängliga, vilka resurser som fortfarande 
behövs, hur sjuksköterskorna uppfattar kvinnor utsatta för våld i nära relationer och hur 
sjuksköterskan uppfattar sin roll i att hjälpa kvinnor utsatta för våld i nära relationer 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design  

Urval 13 sjuksköterskor deltog i studien. Av sjuksköterskorna var åtta kvinnor och resterande fem män. 

Datainsamling Data samlades igenom strukturerade och öppen intervjuteknik 

Dataanalys Dataanalysen utfärdades samtidigt som datainsamlingen pågick. Vid dataanalysen användes en 7-
stegs modell för analysering av data gjord av Colaizzi. Datan kodades fortsättningsvis och teman 
skapades för en djupare förståelse. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet i studien påvisade faktorer som påverkar upptäckande av våld i nära relationer. Myter, 
rädslor, övertygelser och förutfattade meningar kan påverka sjuksköterskans upptäckande av våld 
i nära relationer. Myter kring sjuksköterskans arbete till att upptäcka kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer bidrog till att arbetet i vissa fall tolkades som ett socialt problem som låg utanför 
sjuksköterskans arbetsområde. Sjuksköterskorna uttryckte en rädsla kring att bli involverad i 
kvinnans situation och ville inte bli förknippad med offret. I studien framkom också att ett fåtal 
sjuksköterskor var övertygade att kvinnorna skulle uppleva upptäckandet som förnedrande.  
Även beteende eller förhållningssättet hos kvinnan påverkar upptäckandet. Andra faktorer som 
uppmärksammades var känslan av frustration och hjälplöshet hos sjuksköterskan, känslan av att 
kunna göra gott, riktlinjer och kunskap kring ämnet. Denna artikeln lyfter även att färre kvinnor 
undersöktes om de var en manlig sjuksköterska. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 40p. 83%.  
 
Trovärdighet: Trovärdigheten stärks då ett kritiskt förhållningssätt hölls genom hela studien. 
Studiens värde påvisades för att få en ökad förståelse för vad som påverkar sjuksköterskor till att 
upptäcka våld i nära relationer.  
 
Pålitlighet: Det framkom en tydlig beskrivning av datainsamling och intervjufrågorna som 
stärker studiens pålitlighet.  
 
Bekräftelsebarhet: Hela datainsamlingen beskrevs detaljerat i studien samt författarnas urval 
vilket bekräftaar den vetenskapliga kvalitén. Deltagarna intervjuades separat och för att inte 
vinkla resultatet slumpades och anonymiserades data. Analysprocessen beskrivs också tydligt.  
 
Överförbarhet: Resultatet var tydligt beskrivet. Både trovärdighet, pålitlighet och 
bekräftelsebarhet är säkrat och således är resultatet överförbart. Överförbarheten stärks då alla 
deltagarna i studien var sjuksköterskor. Alla deltagarna i studien arbetade på samma arbetsplats, 
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ett medelstort sjukhus. Det stärker trovärdigheten till överförbarhet av resultatet till samma 
kontext. 
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Artikel 9 

Referens Williams, J. R., Halstead, V., Salani, D. & Koermer, N. (2017). An exploration of screening 
protocols for intimate partner violence in healthcare facilities: a qualitative study. Journal of 
clinical nursing, 26(15-16), 2192-2201. doi: 10.1111/jocn.13353 

Land  
Databas 

USA 
PubMed  

Syfte Syftet var att undersöka olika metoder när riktlinjer för screening av våld i nära relationer 
implementerats bland hälsosjukvårdsverksamheter samt få en bättre förståelse av hinder och 
hjälpmedel relaterade till implementeringen av riktlinjerna. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Beskrivande undersökningsdesign 

Urval Ett bekvämlighetsurval användes från tidigare forskning och 16 sjukvårdsanläggningar valdes. 
Varje verksamhet (vårdcentral, obstetric/gyn, pediatrik, akuten) hade en eller två representanter 
som var kunnig inom området (screening av IPV). Sammanlagt var det 18 deltagare i studien. 
Flest deltagare var chefer och representerades av åtta stycken, sex styckten var läkare, tre stycken 
var sjuksköterskor och en deltagare var medicinsk sekreterare. 

Datainsamling Datan samlades in genom semistrukturerade djupgående intervjuer som varade mellan 45 till 60 
minuter. Intervjufrågorna bestod av frågor relevanta till studiens syfte. 

Dataanalys Alla intervjuer spelades in och transkriberades ord för ord. Den insamlade datan analyserades av 
två författare genom en innehållsanalys för att hitta vanliga mönster och teman i intervjuerna. 4 
koder upprätthölls för att identifiera begreppsliga kategorier och teman i texten. Trovärdigheten 
ökar genom att delar av texten slumpmässigt jämfördes och dubbelkodades för förenlighet. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultatet av studien behandlar olika faktorer som påverkar sjuksköterskans upptäckande av 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer. Faktorer som påverkade upptäckandet var: 
kommunikation, teamarbete, organisationens möjligheter, kultur och kunskap. Resultatet ökar 
medvetenheten bland sjuksköterskor av faktorernas påverkan för upptäckandet. Ett fysiskt möte 
med kvinnan underlättade kommunikationen. Ett nära samarbete med blandannat psykologer och 
socialarbetare gjorde att teamarbete blev gynnsamt för upptäckandet. Organisationens möjligheter 
förklarades i relation till vilka resurser som fanns att tillhandhålla på sjukhuset. Kulturen 
speglades på så vis att kvinnorna valde att gå till familj och släkt om de blev utsatta för våld i nära 
relationer vilket försvårade sjuksköterskans arbete till att upptäcka. Kvinnorna ansåg att 
problemets tas upp inom familjen och inte med hälso-och sjukvårdspersonal, de var rädda att 
försaka familjens rykte och valde därför att inte prata med en sjuksköterska.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 42p. 87,5%.  
 
Trovärdighet: Giltigheten på studien ökade genom en noggrann undersökning samt kritisk 
granskning av datan, det säkerställde att studien är grundad i data. Trovärdigheten stärktes också 
genom en kritisk analysprocess, då en kodrevision genomfördes för att säkerställa trovärdigheten. 
Trovärdigheten stärks även genom källtriangulering, att datan samlades in från personer med olika 
synvinklar på problemet. Framkommer ej om författarna är bekanta med ämnet.	

Pålitlighet: Framkommer inte i texten kring författarnas förförståelse inom ämnet, därför kan ej 
säkerställas att deras erfarenheter inte påverkat datainsamlingen. En tydlig beskrivning av urvalet, 
datainsamlingen samt dataanalysen där båda författarna var delaktiga stärker pålitligheten. 	
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Bekräftelsebarhet: analysprocessen var tydligt beskriven samt att data till resultatet genomgick en 
kodrevision och för att säkerställa att konsensus i resultatet hade uppnåtts. Såldes har 
analysprocessen granskats och författarna verifierat sina ställningstagande.	

Överförbarhet: Överförbarheten säkerställs först när trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
är säkrat. Resultatet är tydligt beskrivet och belyser sjukvården från olika synvinklar och resultatet 
går att appliceras på liknande verksamheter. Det är enbart tre sjuksköterskor som intervjuats i 
studien, de alla arbetade på akutvårdsavdelning och deras erfarenheter är således överförbart till 
samma kontext. Resultatet bör ta i beaktning i sjuksköterskans dagliga arbete. 
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Artikel 10 

Referens Williston, C. J. & Lafreniere, K. D. (2013). “Holy cow, does that ever open up a can of worms”: 
health care providers’ experiences of inquiring about intimate partner violence. Health care for 
women international, 34(9), 814-831. doi: 10.1080/07399332.2013.794460 

Land  
Databas 

Canada 
PubMed 

Syfte Syftet var att utifrån ett hälso-sjukvårdsperspektiv utvärdera hur det är att fråga patienter om våld i 
nära relationer och få en uppfattning om hur personalen reagerar på avslöjanden och sekretessen 
kring våld i nära relationer.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk design 

Urval Bekvämlighets- och snöbollsurval. Deltagarna skulle ha erfarenhet av att fråga patienter om våld i 
nära relationer i primärvården. Totalt nio stycken deltagare i åldrarna 29 till 79, varav tre stycken 
var sjuksköterskor och resterande läkare deltog i studien. Arbetslivserfarenhet varierade från två år 
till 39 år. Fyra deltagare var män och fem var kvinnor. 

Datainsamling Författarna skapade semistrukturerade intervjufrågor som behandlade frågor relevanta till syftet. 
Den första författaren genomförde intervjuerna som spelades in och varierade i längd mellan 52 
minuter till 84 minuter under januari till juni 2010. Två stycken intervjuer genomfördes via video-
samtal resterande via fysiskt möte. Samma författare lyssnade och transkriberade intervjun ord för 
ord.  

Dataanalys En förklarande fenomenologisk analys design användes med en induktiv ansats. I första steget 
bearbetades datan genom upprepad läsning av varje deltagares transskript samt gjordes 
anteckningar. Andra steget inkluderade omläsning därefter skapades teman till varje intervju. 
övergripande teman skapades efter jämförelse med varje intervjus tema. 

Bortfall En angivet 

Slutsats Enligt studiens resultat var det av stor vikt att sjuksköterskor som mötte kvinnor utsatta för våld i 
nära relationer uppmärksammade följande faktorer: kommunikation, förhållningssätt, värderingar 
och kunskap. En avgörande faktor för upptäckandet av våld i nära relationer var kommunikation 
och förhållningssätt. Avgörande var att sjuksköterskorna skulle få kvinnan att fatta egna beslut. 
Resultatet belyste att bemöta kvinnorna med värdighet, visad empati och förståelse för kvinnas 
situation underlättade upptäckandet och kvinnas medgörlighet till att våga avslöja våldet. En 
faktor som påverkar upptäckandet var sjuksköterskans egna värderingar. Egna värderingar kunde 
hindra upptäckandet, medans sjuksköterskan förmåga att inte låta sina egna värderingar spela 
någon central roll i upptäckande gynnade det.  Kunskap var en faktor som påverkade 
upptäckandet. Det förelåg osäkerhet och rädsla att fråga, vårda den psykiska hälsan samt en 
ovisshet hos sjuksköterskorna om vad som hände efter upptäckandet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 35p. 73%.  
Trovärdighet: För att resultatet i studien ska äga giltighet och äkthet kan ett arbetssätt vara att låta 
informanterna läsa igenom genomförda intervjuer och fältanteckningar. I den här artikeln erbjöds 
deltagarna en möjlighet att få granska transkriptionerna. Sju informanter valde att granska 
materialet och tre gjorde mindre ändringar för att förtydliga innehållet. Att låta informanterna i 
studien granska sitt resultat kan också ses som en svaghet i studien eftersom det medför en risk att 
data förskönas. 
 
Pålitlighet: En exakt beskrivning för hur datainsamling och dataanalys genomförts genererar i att 
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pålitligheten i studien stärks. I det här arbetet har författarna förklarat tillvägagångssättet längs 
med hela processen. En styrka är att de förklarat procedurens gång från att informanterna 
tillfrågades att delta i studien tills det att resultatet bearbetats, transkriberats samt sammanställts.  
 
Bekräftelsebarhet: Författarna eftersträvade ett neutralt förhållningssätt längs genom hela studien 
vilket genererar i att kvalitetsindikatorn bekräftelsebarhet uppfylls.  
 
Överförbarhet: Kvalitetsindikatorn överförbarhet innefattar i vilken grad resultatet i studien kan 
överföras till andra kontexter, situationer eller grupper. Överförbarheten i den här studien 
säkerställs av forskningsresultatet då de använt sig av olika hälso-och sjukvårdsmiljöer. Studiens 
resultat nämnde att både läkare och sjuksköterskor intervjuades vilket gjorde resultatet 
applicerbart till fler yrkeskategorier som samverkar i hälso-och sjukvården för att upptäcka 
kvinnor utsatta för våld i nära relationer. 
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