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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Mäns våld mot kvinnor är ett problem som finns i hela världen. När kvinnor utsätts för våld 
påverkar det inte bara hälsan på sikt, utan i vissa fall kostar det även liv. Kvinnor som utsätts 
för våld kan vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. Sjuksköterskan kan vara den 
första i kvinnans omgivning som misstänker och kan identifiera våldet. 
Syfte:   
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor inom 
hälso-  och sjukvården. 
Metod:  
Studien är en litteraturstudie med en manifest innehållsanalys som bygger på kvalitativa 
artiklar. 
Resultat:  
Sjuksköterskor hade erfarenhet av att mötet med våldsutsatta kvinnor kunde innebära 
osäkerhet, starka känslor och frustration. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde 
att de saknade kunskap, erfarenhet och utbildning, samt att det fanns en osäkerhet kring 
riktlinjer i mötet med våldsutsatta kvinnor. 
Slutsats:  
Sjuksköterskor har en viktig och avgörande position när det kommer till att identifiera och 
hjälpa kvinnor som blir utsatta för våld. För att förbättra vården och kunna nyttja den 
position som sjuksköterskor har behövs mer kunskap hos sjuksköterskor och bättre riktlinjer i 
vården. Sjuksköterskor behöver känna sig trygga med sin kompetens i mötet med de utsatta 
kvinnorna.  
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1 Bakgrund  
 
Våld mot kvinnor i samhället 
Våldsutsatthet är ett stort problem i dagens samhälle (Unizon, u.å.). Våld mot kvinnor är ett 
globalt fenomen och det är möjligt att upp till 30 % av kvinnor i världen någon gång blivit 
utsatta för fysiskt eller sexuellt våld av sin manliga partner (World Health Organization 
(WHO), u.å.). När våldet sker i hemmet finns det en större risk att kvinnan inte kommer att 
våga berätta om det och att våldet därmed tystas ner (World Health Organization (WHO), 
2013). Förenta nationerna (FN) definierar våld mot kvinnor som; ”Varje könsrelaterad 
våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, 
samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i 
det offentliga eller privata livet” (Kvinnofridslinjen, u.å.). I föreliggande uppsats används 
denna definition av våld.  
 
Sverige är ett land där jämställdhet prioriteras högt, men trots detta ökar mäns våld mot 
kvinnor (The Swedish Institute, 2018). Sverige är ett av de länderna i världen med högst 
våldtäktsstatistik (ibid). I Sverige kommer det in runt 30 000 polisanmälningar varje år 
gällande kvinnomisshandel (Unizon, 2014). Uppskattningsvis har 20 % av de vuxna 
kvinnorna i Sverige blivit utsatta för någon form av allvarligt sexuellt våld och runt 98 % av 
de som begår sexuella brottshandlingar är män (Unizon, u.å.). Mäns våld mot kvinnor är ett 
problem som finns i hela världen och som därmed är hinder för och utmanar kvinnors 
mänskliga rättigheter (World Health Organization (WHO, 2013). När kvinnor utsätts för våld 
påverkar det inte bara hälsan på sikt, utan i vissa fall kostar det även liv. Om det finns barn 
med i bilden kan våld i hemmet bidra till att barnet bland annat utvecklar depression eller 
beteendeproblem. Det är viktigt att komma ihåg att även män kan utsättas för våld i hemmet, 
men det är en betydligt större andel kvinnor som blir utsatta (Bradbury-Jones, Clark & Taylor, 
2017). Det ökade våldet mot kvinnor leder till stora kostnader för samhället. Kostnaderna är 
bland annat relaterade till vård och rättslig hjälp som de utsatta kvinnorna är i behov av 
(Centers for Disease Control and Prevention, 2018). Det har även visat sig finnas en koppling 
mellan normer, könsroller i samhället, utbildningsnivå, socioekonomisk status och våld i nära 
relationer (Watson, 2010). I en studie har det framkommit att graviditet också innebär en ökad 
risk för att bli utsatt för våld av sin partner (McGarry, 2016). 
 
Sjukvårdens möte med våldsutsatta kvinnor  
Kvinnor som utsatts för våld kan vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. Det är då 
viktigt att vården är lättillgänglig och att rutiner finns för hur omhändertagandet ska gå till. 
Detta är krav som ingår i både hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i Socialstyrelsens 
föreskrifter (Pratt- Eriksson, Bergholm & Lyckhage, 2014). När en kvinna söker vård på 
grund av våldsutsatthet är det av stor vikt att det tas på allvar för att undvika att kvinnan 
känner sig oförstådd eller i vägen (Pratt- Eriksson, Bergholm & Lyckhage, 2014). Det är 
också viktigt att sjukvårdspersonal är uppmärksam på att upptäcka kvinnor som är utsatta för 
våld (Nationellt centrum för kvinnofrid, u.å.a). Sjuksköterskan kan nämligen vara den första i 
kvinnans omgivning som misstänker och kan identifiera en kvinna som utsätts för våld 
(Bradbury-Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2014). För att upptäcka om en kvinna är utsatt för 
våld kan sjuksköterskor ha som rutin att ställa direkta frågor kring detta (Nationellt centrum 
för kvinnofrid, u.å.a). Utan direkta frågor finns det en risk för att ämnet inte kommer upp. En 
annan förutsättning för att kvinnan ska berätta om sin situation är att sjuksköterskan ger ett 
bra bemötande. Som vårdpersonal är det viktigt att både vara empatisk och professionell i sitt 
bemötande (ibid.). En studie visar på att sjuksköterskor är mer förstående när det kommer till 
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fysiskt våld jämfört med psykiskt våld. Det är därför viktigt att inte låta fördomar och 
förförståelse ta över i mötet med kvinnan (Ferreira Acosta, de Oliveira Gomes, de Oliveira, 
Corrêa Marques & da Fonseca, 2018).  
 
Tecken på våldsutsatthet  
Det är vanligt att våldsutsatta kvinnor söker vård på grund av fysiska och/ eller emotionella 
skador som orsakats av våld, utan att nämna att de uppkommit på grund av våld (Grände, 
Lundberg och Eriksson, 2014). Kvinnor som utsatts för våld kan försöka dölja det och vissa 
visar därmed inte några tecken. Trots detta finns det olika signaler/tecken som sjuksköterskor 
kan leta efter som kan tyda på att en kvinna är utsatt för våld. Exempel på sådana 
signaler/tecken kan vara upprepade sjukvårdsbesök med diffusa symtom som orsak eller att 
kvinnan har svårt att lämna sitt hem. Om kvinnans man alltid är med vid besöken och om hon 
överlåter olika beslut till honom kan även det vara ett tecken/en signal (ibid.). Signaler kan 
även ta sig uttryck i fysiska besvär, såsom kronisk smärta, gynekologiska besvär, men även i 
psykiska besvär som låg självkänsla, depression och självskadebeteende (Nationellt centrum 
för kvinnofrid, u.å.b). Som tidigare nämnts, kan en våldsutsatt kvinna söka för andra saker än 
själva våldet, så om en kvinna kommer in till sjukvården med till exempel frakturer, 
smärtproblematik eller ångest kan det därför vara relevant att fråga om våldserfarenhet 
(Grände, Lundberg och Eriksson, 2014).  
 
Hälso- och sjukvårdens ansvar  
Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar när det gäller att upptäcka kvinnor som utsätts för 
våld. Ett sätt för sjuksköterskor att göra detta är att använda sig av screening. Screening 
innebär att rutinmässigt ställa frågor om våld till kvinnor som uppsöker hälso- och sjukvården 
(SBU, 2016). Exempel på riktlinjer som finns när en kvinna misstänks vara utsatt för våld kan 
vara följande: Sjuksköterskan ska möta den vårdsökande enskilt i ett rum för att ställa frågor 
till personen för att försöka ta reda på om misstankarna stämmer. Vid fortsatt misstanke om 
våldsutsatthet behöver vårdpersonalen ta reda på ifall det finns barn med i bilden, samt ta 
hänsyn till vilket behov av vård och stöd som personen har (Grände, Lundberg och Eriksson, 
2014). Personen ska även av sjuksköterskan få information om vård och stöd som finns att få 
(Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & Sasso, 2016). Det är också viktigt att symtom, 
tecken och åtgärd dokumenteras i personens journal, eftersom det som inte finns 
dokumenterat teoretiskt sätt aldrig har hänt. Tydlig journaldokumentation är också viktig vid 
fortsatt vård och eventuell polisanmälan (Grände, Lundberg och Eriksson, 2014). Något som 
också är av vikt för att omhändertagandet av den våldsutsatta kvinnan ska bli lyckat är att det 
finns en bra kommunikation och samarbete mellan vårdpersonalen. Vid bristande 
kommunikation finns en risk att kvinnan behöver upprepa sin historia av erfarenhet av våld 
upprepade gånger för olika vårdare, vilket kan ha negativ inverkan på vårdrelationen 
(Bradbury - Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011). 
 
Frågor om erfarenheter av våld  
Inom hälso- och sjukvården är det vanligt att frågor om våld uteblir (Grände, Lundberg och 
Eriksson, 2014). Orsaker till att frågor kring erfarenhet av våld uteblir kan bland annat vara; 
en rädsla för att kränka personen, osäkerhet kring hur frågorna ska ställas, tidsbrist eller rädsla 
för eventuellt svar. Sjuksköterskans föreställningar, erfarenheter och attityder är något som 
också kan påverka om frågan ställs eller inte. Viktigt att komma ihåg är att de flesta kvinnor 
som utsätts för våld inte spontant börjar att berätta om sina erfarenheter och därför är det 
viktigt att sjukvårdspersonal vågar ställa frågan om eventuell förekomst av våld (ibid.). För att 
underlätta för sjuksköterskor bör därför stöd för att ställa lämpliga frågor om erfarenhet av 
våld utvecklas (Pratt- Eriksson, Bergholm & Lyckhage, 2014).  
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2 Teoretisk referensram  
Uppsatsen utgår från ett livsvärldsteoretiskt perspektiv, vilket är en av grundbultarna inom 
vårdvetenskapen. Ett livsvärldsteoretiskt perspektiv innebär ett fokus på den individuella 
upplevelsen av hälsa och sjukdom vilket sjuksköterskor behöver ta hänsyn till för att kunna ge 
en optimal vård (Dahlberg & Segesten, 2010). För att kunna hjälpa och ge en bra vård till 
våldsutsatta kvinnor är det därför av betydelse att sjuksköterskor sätter sig in i varje kvinnas 
livsvärld. Genom att göra det kan en förståelse skapas för hur just den unika kvinnan upplever 
sin situation. Som stöd för att kunna tolka och skapa en förståelse kring sjuksköterskors 
erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor har begreppen livsvärld och lidande valts.  
 
Livsvärld  
Livsvärld är en erfarenhetsvärld som både är subjektiv och unik för varje individ och som kan 
delas med andra. Livsvärlden framställs inte som en värld i sig, utan som en naturlig del av 
individens varande (Ekebergh, 2015). Ett vårdvetenskapligt vårdande kräver att man sätter sig 
in i och vill ta del av individens livsvärld för att förstå vad hälsa, välbefinnande, lidande är för 
just den individen (Dahlberg & Segesten, 2010). Livsvärld är utgångspunkten för allt 
vårdande (Ekebergh, 2015). När en kvinna utsätts för våld blir det en del av denna kvinnans 
livsvärld. För att kunna vårda den utsatta kvinnan behöver sjuksköterskan vara öppen och 
vilja ta del av kvinnans livsvärld. Dahlberg och Segesten (2010) belyser att om inte 
sjuksköterskan tar hänsyn till kvinnans livsvärld blir det svårt att ge en bra och personligt 
anpassad vård. 
  
Lidande  
Lidande kan ses som en subjektiv helhetsupplevelse och är fysisk, emotionell och existentiell 
(Arman, 2012). Lidandet visas i många olika skepnader och det är vårdens ansvar att kunna 
möta och känna igen lidandet (Wiklund Gustin, 2014). Kvinnor som utsätts för våld upplever 
ofta ett stort lidande. Som sjuksköterska är det därför av vikt att kunna identifiera detta 
lidande, samt att kunna ge en vård som inte skapar mer lidande för kvinnan. Wiklund Gustin 
(2014) belyser att när en patient inte tas på allvar, upplever vanmakt, inte blir hörd och sedd 
inom hälso- och sjukvården, kan det skapa mer lidande för patienten. Att möta lidande 
patienter har även en emotionell påverkan på sjuksköterskan. Om sjuksköterskan har svårt att 
hantera känslorna kan det leda till ett lidande även för sjuksköterskan.  
 
 
3 Problemformulering 
 
Våldet mot kvinnor är ett stort problem som finns i hela världen. Alltför många kvinnor 
försöker dölja att de blir utsatta och undviker att prata om det. Som sjuksköterska finns det en 
möjlighet att identifiera kvinnor som utsätts och att hjälpa till med att påbörja processen att ta 
sig ur våldet. Frågor kring erfarenhet av våld ställs trots detta sällan inom sjukvården och 
många drar sig för att ställa riktade frågor kring våldsutsatthet. Detta gör att det är intressant 
och viktigt att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta dessa kvinnor och hur de ser på 
sin roll, eftersom det skulle kunna bidra till en förklaring till varför frågan om våld så ofta 
uteblir. När frågor om våld uteblir kan det göra att många kvinnor fortsätter att leva i en 
våldsam miljö, vilket är ett lidande för dessa kvinnor.  
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4 Syfte 
 
Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor inom 
hälso-  och sjukvården.   
 
 
5 Metod 
 
Design  
Studien är en litteraturstudie med en manifest innehållsanalys som bygger på kvalitativa 
artiklar (Kristensson, 2014). En litteraturstudie valdes eftersom det ger möjlighet till att få en 
bredare bild av hur sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta våldsutsatta kvinnor ser ut. Det 
kan även ge en bild av om erfarenheten skiljer sig i olika länder eller om det finns en 
gemensam bild. En litteraturstudie ger data från en större population än om till exempel en 
intervjustudie hade gjorts. Det upplevdes av skribenterna även vara den metod som svarade 
bäst mot studiens syfte.   
 
En induktiv ansats användes där artiklar till studien söktes i olika databaser. Induktion handlar 
om att samla in data för att sedan beskriva och förklara ett visst fenomen (Priebe & 
Landström, 2017). Kvalitativa artiklar har används då studiens syfte var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att möta våldsutsatta kvinnor, vilket bäst gjordes med 
kvalitativa artiklar. En kvalitativ studie utgår från att beskriva individers upplevelser eller 
erfarenheter av ett fenomen (Kristensson, 2014).   
 
Datainsamling 
Data samlades in från databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO under månaderna augusti, 
september, oktober och november, 2018. För att hitta vetenskapliga artiklar gjordes först 
frisökningar i Cinahl, vilket gav en bild av hur mycket som gjorts om ämnet sedan tidigare 
och ifall det var möjligt att utföra studien. De sökord som användes vid frisökningarna var: 
nursing role, nurse attitudes, nurse-patient relations, domestic violence, battered women, 
abused women, attitude of health personnel, violence survivors. Efter frisökningar gjordes 
mer strukturerade sökningar. I databasen Cinahl gjordes frisökningar där olika sökord 
kombinerades med varandra i en AND-sökning. De olika sökorden som användes i 
sökningarna var sexual abuse, nurse experiences, women abuse, healthcare, nurse och nurses 
role inviolence. 
 
Sökningen i PsycINFO gjordes under Theasaurus. Först gjordes en frisökning på “violence 
against women” vilket resulterade i att ämnesordet violence kom upp. Sidan gav sedan förslag 
på andra relaterade ämnesord. De ämnesord som slutligen inkluderades i en OR-sökning var 
physical abuse, violence, intimate partner violence, domestic violence, battered females, 
sexual abuse och emotional abuse. Till sökningen inkluderades sedan AND nurse* samt NOT 
child och NOT pregnancy. 
 
I databasen PubMed gjordes en frisökning under Advanced där olika sökord kombinerades 
med varandra i en AND sökning. Sökorden som användes i de olika sökningarna var nurses 
and domestic violence, nurse experience, violence against women och nursing* [se bilaga 1]. 
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Urval  
Inklusionskriterier i studien var artiklar som var peer reviewed-granskade, samt att de var 
originalartiklar. De inkluderade artiklarna belyser våld som utförts av män mot kvinnor 
som är  över 18 år. Artiklar som användes i resultatet inkluderade hela hälso- och sjukvården 
där sjuksköterskor möter våldsutsatta kvinnor. Exklusionskriterier var att alla artiklar som var 
skrivna på ett annat språk än engelska valdes bort, samt artiklar äldre än tio år.  
 
Genom sökningarna ovan hittades elva artiklar som belyste allmänsjuksköterskors erfarenhet 
av att möta våldsutsatta kvinnor. I artiklarna har allmänsjuksköterskor intervjuats, i vissa av 
artiklarna har dock även andra vårdprofessioner varit inkluderade. Artiklarna som valdes 
lästes separat av de två skribenterna. Var för sig gjordes anteckningar från de elva olika 
artiklarna, som sedan jämfördes och gjordes till en gemensam sammanfattning. Det gjordes 
för att minska risken för att data skulle förvrängas. Artiklarna sattes sedan in i en tabell där 
artiklarnas olika delar sammanfattades [se bilaga 2]. Efter det kvalitetsgranskades alla 
artiklarna utifrån Forsberg och Wengström (2016), granskningsmall för kvalitativa artiklar [se 
bilaga 3]. Utifrån granskningsmallen poängsattes artiklarna för att få fram om de hade låg, 
medel eller hög kvalitet. Granskningen visade att två artiklar bedömdes ha en hög kvalitet och 
nio artiklar bedömdes ha en medelhög. 
  
Analys  
För att analysera data användes en manifest innehållsanalys (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017). Detta är en metod som är vanlig att använda inom hälso- och 
vårdvetenskaplig forskning.  Metoden går ut på att först bearbeta data och hitta likheter, samt 
skillnader mellan artiklarna. Den manifesta innehållsanalysen utgår från fem olika steg; 
meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier. 
Meningsenhet i den manifesta innehållsanalysen är den bärande delen i texten och består av 
meningar, ord och stycken. Meningsenheterna utgör grunden för analysen. Kondenserade 
meningsenheter syftar på att göra meningsenheten kortare. Konsenderingen gör meningar, ord 
och stycken mer lätthanterliga och mer väsentliga. Sedan skapas de kondenserade 
meningsenheterna till koder. Koden ska kortfattat beskriva meningsenhetens innehåll och 
studiens syfte. Liknande koder sätts ihop till underkategorier. Underkategorierna med 
liknande innehåll sätts ihop till en kategori (ibid.). I tabell 1 presenteras exempel på 
innehållsanalysen. Meningsenheterna och de kondenserade meningsenheterna presenteras på 
engelska för att undvika förvrängning av data vid översättning.  
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys 
Meningsenhet  Kondenserad  

meningsenhet  
Kod  Underkategori  Kategori  

Failing to screen for 
IPV could be 
hazardous for victims 
or suspected cases. 
The following 
example relays 
potential negative 
outcomes for not 
screening such as 
suicidal ideation, 
poor physical and/or 

Failing to screen 
could lead to 
potential negative 
outcomes such as 
suicidal ideation, 
poor physical and/or 
mental health, 
violence exposures 
to children and 
worsening of future 
IPV incidents. 

Konsekvenser 
av utebliven 
screening 
 

Sjuksköterskors 
upplevelse av 
utebliven screening 
 

Screening 
som verktyg 
och ansvar 
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mental health, 
violence exposures to 
children and 
worsening of future 
IPV incidents. 
 

 

A survivor that is 
‘awake and smiling’ 
and has ‘survived’ 
consoles the EN’s 
stress and sadness: ‘ 
… it makes a lot of 
difference 
… I can see that at 
least what I have 
done it did make a 
change … makes me 
more happy and 
relieved 
 

… I can see that at 
least what I have 
done it did make a 
change … makes me 
more happy and 
relieved 
 

Lättnad vid 
lyckat 
vårdande 
 

Positiv upplevelse i 
vårdandet 
 

Emotionell 
påverkan i 
mötet 
 

 
Förförståelse 
Förförståelsen bygger på antagande, föreställning och tidigare kunskap. Förförståelse kan 
både vara en möjlighet och ett hinder när ny förståelse skapas (Friberg & Öhlén, 2012). 
Förförståelse kan både vara omedveten och medveten (Birkler, 2007). För att förförståelse 
inte ska påverka och vara till hinder i uppsatsen är det viktigt att vara medveten om sin egen 
förförståelse och sätta förförståelsen inom parentes; sätta förförståelsen åt sidan (Kristensson, 
2014). I arbetet med uppsatsen har förförståelse som fenomen diskuterats och reflekterats 
över, avseende om eventuell förförståelse skulle kunna påverka analysen och resultatet. 
Förförståelsen bedömdes inte få någon avgörande påverkan i uppsatsen i och med att det 
fanns en öppenhet hos skribenterna för vad som skulle kunna komma fram i studien. 
Uppsatsen förväntades bidra till mer förståelse och ny kunskap om ämnet. Förförståelsen som 
fanns innan uppsatsen betraktades som liten och begränsad.  
 
 
6 Forskningsetiska aspekter 
 
Enligt Helsingforsdeklarationen går hänsynen till individen före det intresse som finns från 
samhällets och vetenskapens sida (Kliniska Studier, 2016). När det är möjligt och lämpligt 
ska samtycke inhämtas för att bedriva forskningen. Då det inte är möjligt bör 
forskningsprojektet godkännas av en etisk kommitté. Inhämtad data ska även hanteras med 
försiktighet och hänsyn ska tas till deltagarnas integritet (ibid.). I uppsatsen användes artiklar 
där författarna gjort etiska överväganden eller fått tillstånd av etisk kommitté. Genom att 
endast använda artiklar som uppfyller dessa krav kommer det vetenskapliga värdet på studien 
att öka (Wallengren & Henricson, 2012). Vid användning av vetenskapliga artiklar i 
uppsatsen är det viktigt att det tydligt framgår varifrån artiklarna är tagna samt att innehållet 
inte förvrängs. Var artiklarna togs ifrån presenteras i bilaga 1 och 2. För att undvika att data 
förvrängs har skribenterna både analyserat materialet var för sig och sedan tillsammans.  
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7 Resultat  
 
Resultatet har delats in i kategorier och underkategorier enligt tabell 2.  
 
Tabell 2. Överblick av kategorier och underkategorier 
 
Kategori Underkategori 

 
Emotionell påverkan i mötet 
 

Personlig påverkan av mötet 
 
Positiv upplevelse i vårdandet 
 
Emotionellt lidande hos sjuksköterskan 
 
Känslor av frustration 
 

Att vara man och sjuksköterska i mötet Samhällets inverkan på manliga 
sjuksköterskor 
 
Fördomar kring manliga sjuksköterskor  
 

Screening som verktyg och ansvar 
 

Screening som metod för att identifiera 
våldsutsatthet. 
 
Sjuksköterskors upplevelse av utebliven 
screening 
 

 Sjuksköterskans utmaning och ansvar i 
sin roll 
 

Sjuksköterskors arbetsuppgift i mötet med 
våldsutsatta kvinnor 
 
Olika sätt att ställa frågor 
 
Brist på erfarenhet av att möta våldsutsatta 
 
Barriärer i vårdandet 
 

 
Emotionell påverkan i mötet 
Mötet med våldsutsatta kvinnor är något som sjuksköterskor erfor kunde påverka dem på 
olika sätt och sätta spår. Sjuksköterskor berättade om tillfällen då de tagit med sig intryck av 
sina möten med dessa kvinnor, som starkt påverkat dem emotionellt, och att dessa möten 
infiltrerat sjuksköterskors privatliv. Detta gjorde att det blev svårt för sjuksköterskor att skilja 
sitt privatliv från arbetslivet. Konsekvenser av detta kunde vara att man som sjuksköterska 
började jämföra sin hemsituation med den våldsutsatta kvinnans hemsituation. Detta kunde 
leda till att sjuksköterskors förhållningssätt till familjemedlemmar och andra påverkades. Det 
framgick dock att sjuksköterskor som individer kunde reagera på olika sätt: en del blev starkt 
påverkade, medan andra hade lättare att hantera svåra möten med våldsutsatta kvinnor.  
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When I was a young nurse, my husband was like my psychologist. When I came home, I would 
talk to him… I felt the need for emotional encouragement; I needed his extra special attention 
to feel safer, to confirm that it would not happen to me, and that I had chosen the right person 
to live with (Goldblatt, 2009, s.1650).  
 
Hos sjuksköterskor som mötte våldsutsatta kvinnor väcktes tankar om att våld kan drabba 
vem som helst och att ingen är immun. Minnen och tankar från möten med våldsutsatta 
kvinnor kunde vara något som sjuksköterskor bar med sig hela sitt liv.  
 
Sjuksköterskor upplevde att det var deras arbete att möta konsekvenserna av våldet oavsett 
hur illa det var, det går inte att blunda för det. I studierna framkom det att sjuksköterskor hade 
erfarenhet av att mötet med våldsutsatta kvinnor hade en emotionell påverkan på dem. 
“Witnessing the survivors’ suffering has an emotional impact, leading to feelings of 
depression, sadness, fear, shock, sympathy and anger” (Van der Wath, Van Wyk & Janse van 
Rensburg (2013, s.2246).  Sjuksköterskor erfor en osäkerhet kring hur deras egna känslor 
kunde kontrolleras för att skydda sig själva samt för att förbli professionella i sitt arbete. Att 
lyssna på de utsattas historier om våldsutsatthet var både smärtsamt och traumatiskt för 
sjuksköterskan. Känslor som sjuksköterskor upplevde i mötet med de utsatta kunde både vara 
intensiva och påfrestande. Som sjuksköterska kunde det vara svårt att distansera sig från de 
utsatta och det kunde leda till att de utsattas identitet blev en del av sjuksköterskans. 
Sjuksköterskan kunde då uppleva känslor som påminde om den utsattas. Svårigheterna att 
distansera sig från offret kunde leda till överväldigande känslor som kunde påverka både 
arbete och familj. Sjuksköterskor kunde till exempel prioritera att ta hand om de fysiska 
skadorna och undvika att gå in på det emotionella för att skydda sig själva.  Sjuksköterskor 
hade erfarenhet av att de ibland satte sig in i de utsattas situation utan att de kunde hitta någon 
lösning. Det var något som skapade en oro över vad som skulle hända med kvinnorna när de 
kom hem. Sjuksköterskor kunde även känna rädsla för att kvinnan skulle skada sig själv eller 
se självmord som enda utväg, vilket kunde vara tungt och stressande för den enskilda 
sjuksköterskan. Bland sjuksköterskor fanns däremot erfarenhet av positiva känslor och 
påverkan när vården lyckades och de kunde hjälpa den utsatta kvinnan. “On the other hand, 
the realization that a survivor has been helped brings relief and help ENs1 to cope with the 
emotional impact” (Van der Wath, Van Wyk & Janse van Rensburg, 2013, s.2246). Många 
sjuksköterskor hade erfarenhet av en rädsla för vad som kunde komma fram i mötet med den 
våldsutsatta kvinnan. Rädslan grundades i en känsla av att inte vara förberedd, brist på 
erfarenhet, samt brist på kunskap i att hantera detta. Sjuksköterskorna visste inte heller vilka 
krav som kunde ställas när det gällde att ge stöd, råd och hänvisning till dessa kvinnor. Det 
fanns också en rädsla för att bli allt för involverad, vilket kunde skapa en barriär mellan 
vårdare och patient. Rädsla för att upptäcka erfarenhet av våld kunde hos sjuksköterskan även 
leda till en ´don’t ask, dont’t tell attityd´. Om sjuksköterskor inte frågade om erfarenheter av 
våld minskade risken för att det skulle tas upp och då blev det inget som sjuksköterskor 
behövde hantera och oroa sig över.  
 
I arbetet med våldsutsatta kvinnor framkom det att sjuksköterskor upplevde känslor av 
frustration. Det fanns olika faktorer som kunde bidra till dessa känslor. En faktor var bland 
annat den tidsbrist som ofta fanns. Sjuksköterskorna kunde känna både frustration och 
hopplöshet när de inte kunde hjälpa eller lindra den utsattas lidande. I vissa fall hade 
polisanmälan gjorts, men utan resultat. Frustration hos sjuksköterskor väcktes också när den 
utsatta kvinnan valde att gå tillbaka till sin man. Känslor av frustration kunde leda till en 

                                                
1 Emergency nurse 
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dömande attityd mot våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor kunde till exempel ha en dömande 
attityd mot de kvinnor som inte kunde förmå sig till att lämna sin våldsamma partner. 
Känslorna var något sjuksköterskorna brottades med i och med att de var medvetna om att det 
inte var professionellt att ha en dömande attityd. Attityden kunde påverka det professionella 
vårdandet, samt leda till att sjuksköterskorna slutade att screena för våld. 
 
Att vara man och sjuksköterska i mötet 
I samhället och inom olika kulturer finns många fördomar, normer och stereotyper avseende 
det manliga könet. Både manliga och kvinnliga sjuksköterskor hade erfarenhet av att synen 
som fanns på det manliga könet, även kunde påverka mötet med våldsutsatta kvinnor. 
Manliga sjuksköterskor beskrev speciellt svårigheter i möten med våldsutsatta kvinnor, då de 
både är representanter för det vårdande systemet, men även för det manliga könet.  
 
Being-in-nursing does not take away the participants’ position of being-in-society. The same 
happens to abused women. Being in the hospital does not take away their experiences of 
being-in-society where they were abused by men. They encounter men in both scenarios. In 
the one scenario (the society) they were hurt by men and in the other (the hospital) they were 
nursed to health by men (Van Wyk & Van der Wath, 2013, s.98).  
 
När fördomar kring könstillhörighet fanns hos patienterna kunde det påverka synen på 
manliga och kvinnliga sjuksköterskor. Manliga sjuksköterskor kunde uppleva att det fanns 
svårigheter att som man vårda kvinnor som blivit utsatta för våld av män. De upplevde att de 
befann sig i en konflikt mellan vilka de var och vad de observerade. Bland manliga 
sjuksköterskor fanns funderingar beträffande vilken syn den utsatta samt förövaren hade på 
dem. ”The participants also wanted the patients to experience men not only as perpetrators, 
but as carers who wanted to help them”(Van Wyk & Van der Wath, 2013, s.98). De hade 
även erfarenhet av att de utsatta hade lättare att öppna upp sig för kvinnliga sjuksköterskor, 
speciellt om det blivit utsatta av en man. Det framkom också att många av de manliga 
sjuksköterskorna var mer bekväma med att ta hand om de fysiska skadorna och upplevde att 
de kvinnliga sjuksköterskorna hade lättare för att sätta sig in i den stödjande empatiska rollen. 
När de manliga sjuksköterskorna däremot lyckades skapa en tillitsfull relation med kvinnan så 
upplevde de att hon kunde visa sin sårbarhet för dem och berätta sin livshistoria avseende 
våld. Männen upplevde även att det kunde finnas fördelar med att vara man i mötet med 
våldsutsatta kvinnor. En fördel med att vara man kunde till exempel vara deras möjlighet att 
låta kvinnor få projicera sin frustration och avreagera sig på en man i en situation om inte var 
hotfull. Genom att få avreagera sig, så kunde det underlätta kvinnans läkningsfas.  
 
Screening som verktyg och ansvar 
Många sjuksköterskor hade erfarenhet av att screening var en bra metod för att kunna 
kommunicera med en kvinna som misstänktes vara våldsutsatt, och på så sätt få information 
kring detta och patientens livsvärld. Screeningen underlättade därmed identifiering av våldet 
och gjorde det möjligt för sjuksköterskan att hjälpa dessa kvinnor. När sjuksköterskor erfor att 
de lyckades med screeningen gav det upphov till känslor av glädje, samt att de blev nöjda 
med att deras ansträngning gav resultat. En annan anledning till att sjuksköterskor valde att 
screena för våld var medvetenheten om att en närstående skulle kunna vara en av de drabbade. 
Trots detta fanns det ändå många sjuksköterskor som inte screenade, även om de hade 
misstankar om att deras patient hade blivit utsatt för våld. Anledning till utebliven screening 
kunde vara faktorer som rädsla, tidsbrist och olika föreställningar hos sjuksköterskan. Rädslan 
för att screena kunde bero på otillräcklig kunskap om våld i nära relationer, brist på utbildning 
om screening, samt en osäkerhet om ifall sjuksköterskorna var behöriga till att screena. Bland 
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sjuksköterskorna kunde det finns en osäkerhet kring vilka riktlinjer som fanns på sjukhuset. 
Det fanns även en rädsla för att screeningen skulle kunna vara kränkande mot den våldsutsatta 
kvinnan. En del sjuksköterskor hade erfarenhet av att screening blev opersonligt och inte 
skedde inom en tillitsfull relation. Det upplevdes även fyrkantigt då fokus låg på de redan 
förutbestämda frågorna. I studierna framkom det dock att sjuksköterskor även hade erfarenhet 
av att utebliven screening kunde ha negativ inverkan på våldsutsatta kvinnor. .“Leaving 
victims without screening could end with suicidal acts, devastating victims physical and 
mental health problems for victims, negative effects to her personality and self-esteem, in 
addition to social and behavioral problems” (Al- Natour, Qandil  & Gillespie, 2016, 
s. 425). De sjuksköterskor som inte screenade, men kände till konsekvenserna av att inte göra 
det, upplevde hjälplöshet och kände skuld över att inte ha screenat.  
 
Sjuksköterskans utmaning och ansvar i sin roll 
Sjuksköterskorna upplevde att det var en del av deras arbete att identifiera våldet och att vårda 
de utsatta kvinnorna oavsett om de hade utbildning i det eller inte. De hade erfarenhet av att 
de befann sig i en viktig position som sjuksköterskor att ställa frågor om våld. Det framkom 
att sjuksköterskorna ansåg att det tillhörde deras arbetsuppgifter i vården av våldsutsatta 
kvinnor; att identifiera våld, ge information, rådgivning, ge stöd och utbildning om rättigheter 
och samhällstjänster. Det ingick också att kunna bedöma säkerhetsrisk, behandla medicinska 
tillstånd, hänvisa kvinnan till andra professioner, samt uppföljning. Sjuksköterskor upplevde 
att de kunde bidra med en viss rådgivning och stöd, men att de inte kunde lösa hela problemet 
själva och därför behövde även andra professioner bli inblandade i vårdandet. Sjuksköterskor 
hade erfarenhet av att det underlättade identifiering av våld att skapa en vårdrelation med 
kvinnan, ha en öppen dialog, lyssna utan att döma, samt att vara empatisk. Det var även 
viktigt att göra sig tillgänglig för den utsatta kvinnan, samt att lita på sina observationer av 
icke-verbala signaler. Sjuksköterskor upplevde att ställa frågor om våld kunde liknas vid att 
påbörja en resa tillsammans med kvinnan där sjuksköterskan inte visste vad som skulle 
komma fram. Det framkom att sjuksköterskor hade erfarenhet av två olika sätt för att ställa 
frågor kring våld. Den ena metoden innebar att ställa direkta frågor, medan den andra innebar 
att ställa indirekta frågor och istället närma sig kvinnan utifrån olika vinklar. Genom indirekta 
frågor kunde sjuksköterskor fånga upp små tecken och sedan sakta men säkert sätta ord på 
våldet och närma sig ämnet. Sjuksköterskor som sedan tidigare hade erfarenhet av att möta 
våldsutsatta kvinnor föredrog i större utsträckning att ställa direkta frågor och därmed gå 
direkt in på ämnet. De sjuksköterskor som saknade tidigare erfarenhet upplevde däremot att 
det kunde kännas obehagligt att ställa direkta frågor. Brist på erfarenhet av att i praktiken 
möta våldsutsatta kvinnor var något som gjorde sjuksköterskorna osäkra.  
 
(...) some nurses expressed the need for practical experience in order to gain confidence in 
addressing domestic violence. “I don’t necessarily think they haven’t trained me adequately… 
I think it’s a practical thing about, if you’ve experienced it more, if you’ve seen more, and 
you’ve had more practice at addressing the patient or whatever, you’d become more 
confident in it. Not necessarily saying that they haven’t trained—given enough 
training— ‘causeI think I’m quite aware. A lot of it is about practice (Yeung, Chowdhury, 
Malpass & Feder, 2012, s.4).  
 
I mötet med våldsutsatta kvinnor framkom det faktorer som sjuksköterskor hade erfarenhet 
av, vilka kunde försvåra vårdandet. Exempel på sådana hinder var brist på utbildning om 
tillvägagångssätt för att närma sig den misstänkt våldsutsatta kvinnan, samt brist på effektiva 
strategier för att hjälpa kvinnan. Sjuksköterskor kände sig även oförberedda att bemöta de 
våldsutsatta, samt upplevde att det fanns en låg effektivitet i sjukvårdens nätverk. Andra 
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faktorer som nämndes var brist på tid för att ställa frågor om våld, samt att många upplevde 
det som obekvämt att prata om våld. Det fanns även en okunskap om hur sjukvårdens nätverk 
såg ut. Dessa faktorer bidrog till att frågor om våld kunde utebli. Sjuksköterskor hade 
erfarenhet av att en konsekvens av detta kunde vara att våldserfarenhet då inte tydligt 
framkom i vårdmötet, vilket kunde leda till ett avstånd mellan kvinnan och sjuksköterskan. 
Sjuksköterskor hade erfarenhet av att de utsatta kvinnorna kunde söka vård för andra saker än 
för själva våldet. Kvinnorna kunde även ha svårt för att sätta ord på vad de hade blivit utsatta 
för. Många sjuksköterskor erfor också att det var vanligt att kvinnorna inte berättade 
sanningen om sin situation. Det framkom att sjuksköterskor upplevde att det fanns vissa 
barriärer som gjorde att kvinnorna inte öppnade upp sig. Exempel på sådana barriärer var att 
kvinnan kände sig obekväm, normalisering, rädsla för konsekvenserna av att berätta om 
våldet, närvaro av annan familjemedlem eller kulturella aspekter. ” they wouldn’t necessarily 
want to tell them that you’ve actually got problems in this “perfect family” that you’ve been 
presenting with” (Yeung, Chowdhury, Malpass & Feder, 2012, s.4). Sjuksköterskor hade 
erfarenhet av det var betydelsefullt att bemöta våldsutsatta kvinnor där de befann sig och att 
på så sätt försöka skapa en vårdrelation. När en vårdrelation hade etablerats kunde den sedan 
användas för att underlätta fördjupade samtal om till exempel hemsituation. Det kunde i sin 
tur leda sjuksköterskor ett steg närmare sanningen om kvinnans livsvärld. Genom att bli mer 
medveten om kvinnans livshistoria blev det lättare för sjuksköterskor att ge en god och 
anpassad vård. I vården av våldsutsatta kvinnor förväntade sig sjuksköterskorna, på grund av 
tidigare erfarenheter, att stöta på olika former av motstånd. Exempel på ett sådant motstånd 
kunde vara att kvinnan inte ville att sjuksköterskan skulle berätta om problemet för någon. Då 
blev det svårt för sjuksköterskan att hjälpa kvinnan och att kunna gå vidare i vårdandet. Detta 
kunde medföra känslor av frustration hos sjuksköterskorna, men samtidigt var de medvetna 
om att de inte kunde gå längre än vad kvinnan var villig att göra. Sjuksköterskorna hade 
erfarenhet av att om man som vårdare pushade den utsatta utanför hennes gränser, kunde det 
leda till att kvinnan upplevde sjuksköterskan och situationen som hotfull. Kvinnan kunde då 
bli defensiv och skapa avstånd. Detta kunde även leda till slutet för vårdrelationen. 
Sjuksköterskor upplevde att de bara kunde vårda fysiska skador, ge information, råd, stöd och 
hänvisning, men sedan var det upp till kvinnan hur mycket hon valde att acceptera och vidta 
åtgärder. I slutändan var det kvinnan själv som måste göra jobbet. 
 
  You can always lead a horse to water, but you can’t make [it] drink. And so, you may have 
to present those resources to patients on different days, in different ways, and they just have 
to decide when they’re ready (Williston & Lafreniere, 2013, s. 824).   
 
 
8 Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Arbetsprocessen med innehållsanalysen har utgått från Lundman & Hällgren 
Graneheim (2017) där tillvägagångssättet finns väl beskrivet. Detta är en beprövad metod för 
kvalitativa studier och det kan ses som en styrka att uppsatsen utgår från den. En systematisk 
litteraturstudie valdes, då det anses vara ett bra sätt att få en överblick över den kunskap och 
forskning som finns sedan tidigare om det valda ämnet. Data söktes därför i olika databaser 
för att sedan kritiskt granskas. Genom att sammanställa tidigare forskning kan sedan slutsatser 
om problemområdet dras. För att en litteraturstudie ska gå att genomföra krävs det att det 
sedan tidigare har gjorts ett stort antal studier med hög kvalitet inom problemområdet 
(Forsberg & Wengström, 2016). Det har gjorts många studier som belyser uppsatsens 
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problemområde, men i många av de föreliggande studierna hade även andra professioners 
erfarenhet inkluderats. Om andra professioners erfarenhet hade inkluderats i uppsatsen kunde 
det haft påverkan på resultatet och dessutom skulle det inte ha motsvarat uppsatsens syfte. 
Olika professioner har nämligen inte samma förutsättningar, vilket kan påverka deras 
erfarenhet av mötet med våldsutsatta kvinnor. Att ta med andra professioners erfarenhet 
skulle därför innebära att data som inte är relevant skulle inkluderas, vilket enligt Billhult och 
Gunnarsson (2012) kan leda till felaktigt resultat. För att minska risken för ett felaktigt 
resultat har skribenterna varit noga med att välja ut delar från studierna där sjuksköterskor har 
uttryckt sig. Något som också skulle ha kunnat påverka resultatets trovärdighet är att en del av 
studierna som använts är gjorda på ett annat språk och sedan blivit översatta till engelska. I 
samband med innehållsanalys har studierna sedan översatts till svenska för att kunna 
användas i uppsatsen. Detta kan ha lett till språkliga fel och förvrängningar i samband med 
översättning. En styrka är dock att det varit två personer som analyserat samma material och 
därefter ha kunnat jämföra översättning och förståelse av texten. Detta är något som även ökat 
uppsatsens tillförlitlighet och verifierbarhet. Kristensson (2014) tar upp begreppet 
triangulering som menas med att tillförlitligheten i uppsatsen ökar när två eller flera personer 
analyserat data. Detta gör även att resultat stärks då det inte enbart bygger på en enskilds 
persons förförståelse. Verifierbarheten i uppsatsen ökar när skribenterna har använt sig av 
trianguleringen vid analys av data (ibid.). Artiklar med en kvalitativ ansats har används, i och 
med att den designen belyser erfarenheten av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2013). 
Detta var lämpligt eftersom uppsatsens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter. 
Studierna som användes var gjorda mellan 2008-2018. Den här tidsbegränsningen valdes för 
att begränsa data, samt för att få fram så aktuella studier som möjligt. Aktuella studier är av 
vikt i och med den ständiga förändringen som sker av samhället och vården. 
 
I och med att det inte gjordes någon geografisk begränsning är de inkluderade studierna 
gjorda i olika länder med olika kulturer. De kulturella skillnaderna kan påverka 
sjuksköterskornas synsätt, erfarenhet och arbetssätt. Det fanns dock mycket likheter i 
studierna angående sjuksköterskors erfarenhet av att möta våldsutsatta kvinnor vilket gör att 
resultatet ändå kan vara möjligt att överföra. Det som också gör att studien blir relevant och 
gör att delar av studien går att överföra är den flyktingström som idag finns i Sverige. Detta 
leder till en blandning av olika kulturer vilket sjukvården måste ha insikt i och kunna 
bemöta. Vikten av att som vårdare ta hänsyn till vilken kultur patienter har är något som även 
styrks av vårdhandboken (Vårdhandboken, 2018). Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
beskriver begreppet överförbarhet som att det ska vara möjligt att en studies resultat ska 
kunna överföras till andra sammanhang och situationer, såsom andra länder och kulturer. De 
skriver även att det alltid är läsaren som avgör om det finns en överförbarhet utifrån 
uppsatsen/ studien. Författarna av en studie/ uppsats lyfter dock fram förslag och skapar 
förutsättningar för tankar om överförbarhet (ibid.). 
   
Data har sökts i olika databaser för att minska risken för att missa relevanta studier, då vissa 
artiklar inte finns i alla databaserna. De databaserna som användes 
var Cinahl, PubMed och PsycINFO som alla är breda databaser som täcker forskning inom 
omvårdnad och närliggande områden (Forsberg & Wengström, 2016). Det finns två olika 
typer av innehållsanalys, manifest och latent. I uppsatsen har en manifest innehållsanalys 
används. Detta är en metod som är verklighetsnära och utgår från det uppenbara innehållet, 
textnära och uttrycks utifrån en beskrivning och lyfter fram kategorier (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017). Detta är en metod som är lämplig att använda i uppsatsen då 
olika studiers resultat ska beskrivas utan att bli förvrängda och omtolkade. Metoden gör även 
att data blir lätt att överskåda.   
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Istället för litteraturstudie hade en intervjustudie kunnat tillämpats för att svara på uppsatsens 
syfte. Fördel med att använda sig av en intervjustudie hade varit att resultatet då hade kunnat 
bli mer inriktat mot en viss arbetsplats. Intervjuer gör det även möjligt att ställa fördjupade 
frågor samt att ställa följdfrågor. Nackdelen med intervjustudie är att populationen blir 
begränsad, samt att det är tidskrävande (Danielson, 2012). Med tanke på den tidsbegränsning 
som fanns för uppsatsen så valdes det att göra en litteraturstudie. En litteraturstudie valdes 
även i och med att skribenterna ville få en bred bild över sjuksköterskors erfarenhet. 
Kristensson (2014) skriver att en litteraturstudie gör det möjligt att sammanställa tidigare 
forskning och ge en bild av kunskapsläget inom ett visst forskningsområde. 
   
För att styrka validiteten i uppsatsen har studier använts där etiska överväganden har gjorts. 
De flesta av artiklarna har blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. I övriga 
artiklar har egna etiska överväganden gjorts av artiklarnas författare, vilket lett till att även de 
tagits med i uppsatsen. Wallengren och Henricsson  (2012) skriver att det vetenskapliga 
värdet i uppsatsen ökar när artiklar som inkluderats har fått tillstånd från en etisk kommitté 
eller när det gjorts ett noggrant etiskt övervägande. Skribenterna har även varit noggranna 
med att göra analysen tillsammans för att undvika att resultatet förvrängs eller omtolkas. I 
uppsatsen har även allt resultat som svarar an mot syftet tagits med och inte enbart det som 
stämmer överens med skribenternas förförståelse.   
   
Resultatdiskussion 
Sjuksköterskor hade erfarenhet av att mötet med våldsutsatta kvinnor kunde innebära 
osäkerhet, starka emotionella känslor och frustration. I resultatet framkom det att 
sjuksköterskor upplevde att de saknade kunskap, erfarenhet och utbildning, samt att det fanns 
en osäkerhet kring riktlinjer i mötet med våldsutsatta kvinnor. Det framkom även en skillnad 
mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskors erfarenhet. Resultatet diskuteras nedan.  
 
I uppsatsen framkom det att sjuksköterskor hade erfarenhet av att mötet med våldsutsatta 
kvinnor innebar en emotionell påverkan som kunde vara svår för sjuksköterskorna att hantera. 
Det kunde också göra att sjuksköterskorna undvek att ställa frågor om våld, vilket var något 
som även framkom i en äldre studie av Häggblom och Möller (2006). Mötet med våldsutsatta 
skapade alltså ett lidande även hos sjuksköterskor som kunde påverka vårdandet. Detta är 
något som tyder på ett behov av emotionellt stöd till sjuksköterskor. Om sjuksköterskorna fått 
arbeta i en omgivning som var mer uppmuntrande och stödjande, där de hade möjlighet att 
diskutera med varandra, skulle det ha kunnat underlätta hanteringen av den emotionella 
påverkan. Behovet av stöd är något som stärks av en kvantitativ studie som är gjord av 
Gountas och Gountas (2016). I studien belyses hur emotionell påverkan kan skapa en stress 
hos de anställda som kan resultera i en negativ påverkan på organisationen.  För att undvika 
detta är det därför av vikt att ledningen ger stöd till de anställda genom att till exempel vara 
lyhörd för deras behov och bekräfta deras prestationer.  
 
Något som belystes både i resultat samt i en studie av Efe & Taşkın (2012), där 
akutsjuksköterskor intervjuats, var att det bland sjuksköterskor fanns en osäkerhet kring om 
det ingick i deras roll att identifiera våld och osäkerhet beträffande vilka riktlinjer som finns 
kring vården av våldsutsatta kvinnor. Denna osäkerhet som sjuksköterskor upplevde, 
inverkade på om frågor kring våld ställdes eller inte. För att öka chansen att identifiera och 
hjälpa våldsutsatta kvinnor borde det därför bli tydligare vad som ingår i sjuksköterskors 
arbetsuppgift. Från sjukvården behövs även tydliga riktlinjer angående vården av våldsutsatta 
kvinnor etableras, samt att sjuksköterskor blir upplysta om dem. Behovet av tydliga riktlinjer 
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är något som även belyses i en studie av Hughes (2010) där folkhälsosjukvårdare2 har 
intervjuats.  
Det behöver även bli tydligt hur sjukvårdens nätverk med andra professioner i samhället ser 
ut. Vårdsystemet kan inte ensamt vara ansvarig för våldsutsatta kvinnor, utan det behöver 
finnas en tydlig koppling och ett ansvarstagande hos andra professioner, såsom exempelvis 
rättssystemet och det sociala skyddsnätet som finns i samhället. De olika samhällsinstanserna 
behöver ha ett utarbetat samarbete när det gäller våldsutsatta kvinnor. Enligt Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO (2014) fanns det brister i den vård och det stöd som våldsutsatta 
kvinnor fick. Ett utvecklingsarbete pågår inom området och även IVO belyser vikten av 
samarbete mellan till exempel kommun, hälso- och sjukvård och andra aktörer.  
 
I uppsatsen framkom det att manliga och kvinnliga sjuksköterskor hade skilda erfarenheter 
avseende mötet med våldsutsatta kvinnor. Även i en äldre studie gjort av Inoue, Chapman och 
Wynaden (2006) uttryckte manliga sjuksköterskor att de i större utsträckning kände sig 
obekväma, generade eller upplevde det som svårt och jobbigt när intima ämnen som sexuell 
hälsa kom upp. De manliga sjuksköterskorna upplevde även att kvinnorna inte såg på dem 
som sjuksköterskor. Detta kan vara något som är kopplat till de normer och stereotyper som 
finns i samhället och kan bli problematiskt och något att förhålla sig till i och med att allt fler 
män arbetar som sjuksköterskor och därmed kommer möta våldsutsatta kvinnor. Den 
upplevda skillnaden avseende manliga och kvinnliga sjuksköterskor, kan ha en negativ 
inverkan på vårdandet och bör därför vara något som diskuteras och lyfts inom sjukvården. 
Pherson och Tengelin (2015) belyser också vikten av medvetenhet hos vårdare kring normer 
och stereotyper som finns om kön. 
 
Föregående studier är gjorda i olika länder med kulturella skillnader. Inom de olika kulturerna 
skiljer sig synen på våld mot kvinnor och huruvida det är något som man pratar om. De 
kulturella skillnaderna kan påverka sjuksköterskors erfarenhet och syn på att möta 
våldsutsatta kvinnor. Trots detta var större delen av de erfarenheter som framkom i de olika 
studierna överensstämmande med varandra. De flesta sjuksköterskorna upplevde att de hade 
brist på kunskap och utbildning i att möta våldsutsatta kvinnor, vilket även framkom i en 
kvantitativ studie av Guillery, Benzein, Mannion och Evans (2012). Detta gjorde 
sjuksköterskorna osäkra och kunde göra att de undvek att ställa frågor om våld. För att 
förbättra vården och göra sjuksköterskor mer säkra på sin kompetens hade de därför behövt få 
mer utbildning kring att identifiera och vårda kvinnor som utsatts för våld. Inspektionen för 
vård och omsorg (2014) bekräftar också i en rapport att det inom hälso- och sjukvården finns 
behov av ökad kompetens och utveckling av rutiner kring vård av våldsutsatta kvinnor. 
 
För att kunna identifiera och vårda våldsutsatta kvinnor behövde sjuksköterskan möta kvinnan 
där just hon befann sig i sin livssituation. Sjuksköterskor hade erfarenhet av att det fanns 
behov av att etablera en vårdrelation till den utsatta kvinnan. I förhållande till detta blir 
livsvärldsperspektivet viktigt och kan hjälpa till att öka förståelse för kvinnans situation hos 
sjuksköterskor, samt underlätta arbetet med våldsutsatta kvinnor. Att som sjuksköterska 
arbeta och utgå från livsvärldsperspektivet handlar om att möta hela människan och inte bara 
den fysiska skadan, vilket kan ge psykisk påfrestning på sjuksköterskan. Att bli utsatt för våld 
innebar ett lidande för de våldsutsatta kvinnorna, både ett fysiskt lidande och ett psykiskt 
lidande såsom otrygghet, stress, sjukskrivning m m. Enligt en studie av Van der Wath, Van 
Wyk och Jansen van Rensburg (2013) upplevde sjuksköterskor att mötet med de våldsutsatta 

                                                
2 Folkhälsosjukvårdare arbetar med att förbättra hälsan i hela samhällen. 
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kvinnorna och det lidande de hade, gav en emotionell påverkan på dem som vårdare, vilket 
kunde ge upphov till ett lidande även för sjuksköterskorna.  
 
Vidare forskning 
 
Det är angeläget att det görs ytterligare fortsatt fördjupad forskning inom problemområdet, 
och att sjuksköterskor förhoppningsvis via forskningen får fler verktyg samt mer utbildning 
avseende bemötandet av våldsutsatta kvinnor. Det är även viktigt att förbättra samarbetet med 
olika professioner för att optimera omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Genom vidare 
forskning kan även andra perspektiv lyftas fram, till exempel hur de våldsutsatta kvinnorna 
upplever mötet med sjuksköterskorna. Män utsätts också för våld och därför är det av vikt att 
genom forskning även lyfta fram deras perspektiv. Vidare forskning kan leda till en större 
förståelse och kunskap kring erfarenheter av våldsutsatthet både från sjukvårdens och 
samhällets sida.  
 
 
 
9 Slutsats  
 
Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem i samhället som på olika sätt har uppmärksammats 
alltmer. Sjuksköterskor har en viktig och avgörande position när det kommer till att identifiera 
och att hjälpa kvinnor som blir utsatta. I resultatet framkom det dock att sjuksköterskor 
upplevde att de på grund av olika faktorer inte kände sig förberedda att möta dessa kvinnor. 
För att förbättra vården och kunna nyttja den position som sjuksköterskor har, behövs mer 
kunskap hos sjuksköterskor, samt tydligare och bättre riktlinjer inom hälso- och sjukvården. 
Sjuksköterskor behöver känna sig trygga med sin kompetens i mötet med de utsatta 
kvinnorna. Det behöver även bli en större medvetenhet kring hur normer och stereotyper 
kring kön, som finns i samhället, kan påverka vården och synen på våld.  
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abstrakt 
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artiklar 
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experience 
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Åldersgrupp 
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Sammanfattning av artiklar 

Författare, 
Årtal, Land, 
Titel 

Syfte Metod och 
analys 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Artikel nr.1 
 
Författare: Ross, 
R., Burke 
Draucker, C., 
Martsolf, D., 
Adamle, K., 
Chiang-Hanisko, 
L., & 
Lewandowski, W. 
 
Årtal: 
2010 
Land: 
USA 
Titel: 
The bridge: 
Providing nursing 
care for survivors 
of sexual violence 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenhet av att 
vårda överlevare 
som utsatts för 
sexuellt våld på ett 
antal olika typer av 
sjukhusenheter 
 

Kvalitativ 
ansats med 
semi-
strukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
blev 
transkriberade.  
En “thematic 
analysis” 
användes 
 

 

Deltagarna 
skulle kunna ge 
rik information 
angående 
erfarenhet av 
att screena och 
vårda patienter 
som utsatts för 
sexuellt våld.  
Deltagarna 
bestod av 
23 
enhetschefer 
och 12 
sjuksköterskor 
mellan 
åldrarna  31 
och 63 
 

 

Bro-metaforen 
beskrev bäst 
sjuksköterskans 
erfarenhet av att 
stödja kvinnor 
som blivit 
misshandlade. 
Patienterna 
korsade en bro 
när de berättade 
om sina 
erfarenheter av 
sexuella 
övergrepp, 
sjuksköterskan 
måste också 
korsa bron för att 
kunna vårda. 
Frågor om våld 
ställdes inte 
alltid på grund av 
olika orsaker 
som till exempel 
tidsbrist och 
rädsla.  
 

 

Medel (19/25) 
 

Artikel nr.2 
 
 
Författare: 
Ruthie Robinsson 
Årtal: 
2010 
Land: 
USA 
Titel: 
Myths and 
Sterotypes: How 
Registered Nurses 
Screen for 
Intimate Partner 
Violence 

Syftet var att 
identifiera hur 
registrerade 
sjuksköterskor 
screenar för våld i 
nära relationer på 
akuten, var 
barriären är för att 
screena, hur det 
registrerade 
sjuksköterskorna 
uppfattar 
effektiviteten av 
sådan screening.  
 

Kvalitativ 
ansats med en 
strukturerad 
“open- ended” 
intervju.  
 
En 7 
stegsmetod av 
datanalys av 
Colaizzi 
användes. 
 

 

Urvalet bestod 
av 13 
sjuksköterskor 
varav 8 
kvinnor och 5 
män.  
 

Myter, 
stereotyper och 
rädsla kan 
påverka huruvida 
frågor om våld 
ställs. 
Sjuksköterskans 
känsla av 
frustration och 
hur det kan 
påverka mötet 
med den 
våldsutsatta 
kvinnan.  
 

Medel (16/25) 
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Artikel nr. 3 
 
Författare: 
Courtenay 
Sprague, Abigail 
M Hatcher, 
Nataly Woollnett 
och Vivian Black.  
Årtal: 
2017 
Land: 
Sydafrika 
Titel: 
How Nurses in 
Johannesburg 
Address Intimate 
Partner Violence 
in Female 
Patients: 
Understanding 
IPV Responses in 
Low- and Middle-
Income Country 
Health Systems 
 

Syftet var att förstå 
sjuksköterskors 
gensvar på våld 
inom nära 
relationer hos 
kvinnliga patienter 
 

Kvalitativ 
ansats med 
semi-
strukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
sedan 
transkriberades  
innehållsanalys 
 

 

25 
sjuksköterskor 
mellan åldrarna 
35-61 
intervjuades. 
5 av dem hade 
träning i att 
identifiera våld 
i närarelationer 
 

 

Vikten av att 
skapa en relation 
med kvinnan 
innan frågor om 
våld ställs. 
Viktigt att ta del 
av kvinnans 
livsvärld.  
 

 

Medel (18/25) 

Artikel nr. 4 
 
Författare: 
Fernanda 
Visentin, Letícia 
Becker Vieira, 
Ivana Trevisan, 
Elisiane Lorenzini 
och Eveline 
Franco da Silva 
Årtal: 
2015 
Land: 
Brazilien 
Titel: 
Women´s primary 
care nursing in 
situations of 
gender violence 
 

Syftet var att 
identifiera de 
åtgärder som 
genomförs av 
sjuksköterskor i 
primärhälsovården 
i mötet med 
kvinnor som utsätts 
för våld i hemmet. 
 

Kvalitativ 
ansats med 
semi-
strukturerade 
intervjuer med 
randomiserad 
urval. 
 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades  
 
 
De använde sig 
av 
innehållsanalys.  
 

Det var 17 st 
sjuksköterskor 
som 
intervjuades i 
åldrarna 25-57. 
3 st var män 
och 14 var 
kvinnor.  Dessa 
ska ha jobbat 
minst 3 
månader inom 
primärvården.  
 

Den våldsutsatta 
kvinnan kan ha 
svårt att sätta ord 
på själva 
våldet.  Vikten 
av att skapa en 
god relation. 
Brist på 
utbildning om 
hur man närmar 
sig den 
våldsutsatta 
kvinnan och hur 
man på bästa sätt 
kan hjälpa henne.  
 

Medel (19/25) 

Artikel nr. 5 
 
Författare: 

Syftet är att 
analysera 
representationen av 
våld i hemmet mot 

Kvalitativ 
studie där 
intervjuer med 

I studien 
intervjuades 64 
st varav 13 var 
sjuksköterskor 

Känslor av 
frustration och 
oro i vården med 
våldsutsatta 

Medel (16/25) 
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Oliveira Gomes, 
Camila Daiane 
Silva, Denize 
Cristina de 
Oliveira, Daniele 
Ferreira Acosta 
och Cristiane 
Lopes Amarijo 
Årtal: 
2015 
Land: 
Brazilien 
Titel: 
Domestic 
violence against 
women: 
representations of 
health 
professionals 

kvinnor, bland 
vårdpersonal inom 
familjer 
hälsoenheter  
 

öppna frågor 
gjorts. 
 

 

 
övriga 
deltagare var “ 
nursing 
technicians, 
physicians and 
community 
health agents” 
 

 

kvinnor. Vikten 
av att lyssna på 
patienten och 
inte vara kritisk.  
 

 

Artikel nr. 6 
 
Författare: 
Howa Yeung, 
Nubaha 
Chowdhury, 
Alice Malpass & 
Gene S. Feder 
Årtal: 
2012 
Land: 
USA 
Titel: 
Responding to 
domestic violence 
in general 
practice: a 
qualitative study 
on perceptions 
and experiences 

Syftet var att 
undersöka 
uppfattningen och 
erfarenheten hos 
allmänläkare och 
sjuksköterskor av 
att ta i tur med våld 
i hemmet, både 
före och efter att 
deltagarna deltagit i 
ett 
våldsutbildnings- 
och stödprogram  
 

Kvalitativ 
studie med en 
randomiserad 
kontroll.  
 
24 semi-
strukturerade 
intervjuer 
gjordes, vissa 
deltagare 
intervjuades 
mer än en gång.  
Intervjuerna 
blev inspelade 
och 
transkriberade 
 
En 
innehållsanalys 
har gjorts 

I studien deltog 
17 st, varav 
6 var 
sjuksköterskor 
övriga 
deltagare var 
läkare 
 

 

Många ställer 
inte direkta 
frågor kring våld. 
 
Upplevde ett 
ansvarstagande 
för kvinnan.  
 
Det finns en hel 
del barriärer i 
vården av 
våldsutsatta 
kvinnor. 
 
Vikten av att 
skapa en bra 
patientrelation.  
 

 

Medel (18/25) 
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Artikel nr. 7 
 
Författare: 
Annatjie van der 
Wath, Neltjie van 
Wyk och Elsie 
Janse can 
Rensburg 
Årtal: 
2013 
Land: 
Sydafrika 
Titel: 
Emergency 
nurses' 
experiences of 
caring for 
survivors of 
intimate partner 
violence 
 

Syftet var att 
rapportera 
akutsjuksköterskors 
upplevelse av att 
vårda överlevde 
som utsatts för våld 
av sin partner 
 

Kvalitativ 
studie där 11 
ostrukturerade 
intervjuer med 
open-ended 
frågor gjordes. 
 
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
 
Beskrivande 
analys gjordes.  
 

 

I studien deltog 
11 
sjuksköterskor 
mellan åldrarna 
25-50.  
 
Två var män 
och resterande 
kvinnor.  
 

 

Sjuksköterskan 
kan ibland 
uppleva känslor 
som påminner 
om de känslor 
som den utsatta 
upplever.  
 
Att se skador 
som åsamkats av 
våld i hemmet är 
en hemsk 
upplevelse som 
ger en traumatisk 
effekt 
 
Smärtsamt att 
lyssna på 
livshistorierna 
kring våldet. 
 

 

Hög (20/25) 

Artikel nr. 8 
 
Författare: 
Courtney J 
Williston och 
Kathryn D 
Lafreniere 
Årtal: 
2013 
Land: 
Kanada 
Titel: 
Holy Cow, Does 
That Ever Open 
Up a Can of 
Worms”: Health 
Care Providers’ 
Experiences of 
Inquiring About 
Intimate Partner 
Violence 
 
 

Syftet var att 
undersöka 
primärvårdens 
erfarenhet av att 
behandla patienter 
som avslöjat att de 
utsätts för våld av 
sin manliga 
partner.  

 

Kvalitativ 
studie där  9 
deltagare 
intervjuades.  
 
Semi-
strukturerade 
intervjuer som 
spelades in och 
transkriberades. 
 
Snöbollsurval 
gjordes 
 
De använde sig 
av 
Interpretative 
phenomenolo 
gical analysis. 
 
 

 

I studien deltog 
3 kvinnliga 
sjuksköterskor 
som var mellan 
åldrarna 29-79 
 
De övriga 
deltagarna var 
familjeläkare.  
 

 

Att fråga om 
våld är som att 
påbörja en resa 
eftersom du 
aldrig vet vad 
patienten 
kommer att säga. 
Många 
sjuksköterskor 
upplevde att de 
hamnade utanför 
sin comfortzone 
när de pratade 
om våld. 
Sjuksköterskan 
fungerade som 
en 
informationskälla 
och kan hjälpa 
till med 
hänvisning. 
Sedan är det upp 
till patienten hur 
mycket hon 
väljer att 
acceptera och 
vidta åtgärder. 

Medel (19/25) 
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Artikel nr. 9 
 
Författare: 
Neltjie van Wyk 
och Annatjie van 
der Wat 
Årtal: 
2013 
Land: 
Sydafrika 
Titel: 
Two male nurses' 
experiences of 
caring for female 
patients after 
intimate partner 
violence: a South 
African 
perspective 
 
 

Studiens syfte var 
att utforska och 
beskriva 
erfarenheten hos 
manliga 
sjuksköterskor från 
Sydafrika, samt 
deras perspektiv på 
att vårda kvinnliga 
patienter som 
utsatts för våld av 
sin partner. 
 

Kvalitativ 
studie där två 
manliga 
sjuksköterskor 
intervjuades 
intervjuerna var 
ostrukturerade 
och blev sedan 
transkriberade 
 

 

Männen var 25 
och 32 år 
båda hade mer 
än ett års 
erfarenhet av 
att arbeta på 
akuten 
 

 

Sjuksköterskor 
antar  en 
stödjande 
vårdroll som 
uppmuntrar dem 
till att vara 
empatiska mot 
sina patienter. 
Sätter sig själva i 
patientens skor 
och känner den 
smärta som 
denne känner 
innan de stiger ur 
patientens skor 
för att kunna ge 
det nödvändiga 
stödet för att 
möjliggöra 
läkning. De 
upplevde även att 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
har lättare att 
sätta sig in i den 
utsattas situation. 
 

 

Medel (15/25) 

Artikel nr. 10 
 
Författare: 
Hadass Goldblatt 
Årtal: 
2009 
Land: 
Israel 
Titel: 
Caring for abused 
women: impact 
on nurses' 
professional and 
personal life 
experiences. 
 
 

The aim of the 
study was to 
explore the impact 
of caring for 
abused women on 
nurses’ 
professional and 
personal life 
experiences 
 

Kvalitativ 
studie där 22 
intervjuer 
gjordes. 
Intervjuerna 
spelades in och 
blev sedan 
transkriberade 
 

 

De 22 
deltagarna var 
kvinnliga 
sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskan 
ser det som en 
skala där man på 
ena sidan 
identifierar sig 
med offret och 
där man på andra 
sidan sätter 
tydliga gränser 
mellan kvinnan 
och 
sjuksköterskan. 
 
Sjuksköterskor 
kände sig 
ansvariga att 
identifiera våldet. 
 
Att bemöta 
våldsutsatta 

Medel ( 19/25) 
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kvinnor väckte 
mycket 
emotionella 
känslor.  
 

 
Artikel nr. 11 
 
Författare: 
Al- Natour, A., 
Qandil,  A., & 
Gillespie, G.L. 
Årtal: 
2016 
Land: 
Jordanien 
Titel: 
Nurses' roles in 
screening for 
intimate partner 
violence: a 
phenomenological 
study. 
 

Syftet var att 
beskriva jordanska 
sjuksköterskors roll 
och praxis i att 
screena för våld i 
nära relationer. 
 

Kvalitativ 
12 intervjuer 
gjordes som 
spelades in och 
sedan 
transkriberades 
en colaizzi 
analys gjordes 
 

 

12 
sjuksköterskor, 
6 manliga och 
6 kvinnliga. 
alla var över 22 
år.  
 

 

Deltagarna 
berättade att de 
vanligtvis inte 
screenade för 
våld i nära 
relationer även 
om de misstänkte 
att det förekom 
men när 
sjuksköterskor 
screenade offer 
för ipv så 
uttryckte de 
glädje och var 
nöjda över att 
deras 
ansträngning 
kunde ge stöd till 
kvinnor som 
blivit utsatta.  
 
Deltagarna är 
inte medvetna 
om sin roll och 
sjukhusets 
riktlinjer för att 
hantera dessa 
kvinnor. de 
trodde att de inte 
var behöriga att 
screena. 
och när 
sjuksköterskor 
screenade så var 
de inte medvetna 
om sjukhusets 
policy. 
 

 

Hög (21/25) 
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Bilaga 3 
Granskningsmall för artiklarna  
 
Granskningsmall för kvalitativa artiklar- Forsberg och Wengström (2016) s. 203-207 
Med tillagd poängsättning. 
 
A. Syftet med studien? - Ej poängsatt 

 
 

 
 

Vilken kvalitativ metod har använts? 
 

 
 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
 

Ja   1p       Nej 0p 
 

B.  Undersökningsgrupp 
 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna) 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Var genomfördes undersökningen? - Ej poängsatt 

 
 

 
Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? - Ej 
poängsatt 

 
 

 
Vilken urvalsmetod användes? 

 
Strategiskt urval   1p 

 
Snöbollsurval   1p 

 
Teoretiskt urval   1p 

 
Ej angivet   0p 

 
 
 



 X 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 
demografisk bakgrund). 

 
Ja   1p       Nej 0p  

 
Är undersökningsgruppen lämplig? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 

C.  Metod för datainsamling 
 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang skedde 
datainsamlingen?) 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Beskriv: 

 
 

 
 

 
Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? - 
Ej använd 
Beskriv: 

 
 

 
 

 
Ange datainsamlingsmetod: 

 
Ostrukturerade intervjuer   1p 

 
Halvstrukturerade intervjuer   1p 

 
Fokusgrupp   1p 

 
Observationer   1p 

 
Video-/ bandinspelning   1p 

 
Skrivna texter eller teckningar   1p 

 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/ studieprotokoll)? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 

D.  Dataanalys 
 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? - Ej poängsatt 



 XI 

 
 

 
Ange om: 

 
Teman är utvecklade som begrepp   1p 

 
Det finns episodiskt presenterade citat   1p 

 
De individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 
1p  

 
Svaren är kodade   1p 

 
Resultatbeskrivning: 

 
 

 
 

 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Är resultaten trovärdiga ( källor bör anges)? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Är resultaten pålitliga ( undersökningens och forskarens trovärdighet? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Finns stabilitet och överenskommelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? - Ej poängsatt 

 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data ( finns citat 
av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

 
Ja   1p       Nej 0p 

 
E. Utvärdering 

 
Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

 
Ja   1p      Nej 0p 

 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 

 



 XII 

Ja   1p       Nej 0p 
 

Har resultatet klinisk relevans? 
 

Ja   1p       Nej 0p 
 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
 

Ja   1p       Nej 0p 
 

Finns risk för bias? 
 

Ja   0p       Nej 1p 
 

Vilken slutsats drar författarens? - Ej poängsatt 
 

 
 

 
 

Håller du med om slutsatserna? - Ej poängsatt 
 

Ja           Nej  
 

Om nej, varför? 
 

 
 
 

Ska artikeln inkluderas?  
 

Ja             Nej 
 
 

Totalt 25 poäng 
 

Nivå Låg 0-59 % Medel 60-79 % Hög 80 -100% 

Poäng  15p         16p   18p   19p      20p       21 

Procent %  60%         64%  72%  76% 80%      84% 

Antal artiklar  1               2       2       4 1           1 

 
 
 
 


