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Abstrakt 

Bakgrund: Kvinnor utsatta för våld i nära relationer kämpade för att förstå och kunna 

återhämta sig från våldet och de kände sig både skyldig och oskyldig. Konsekvenser av våld 

kunde se ut på olika sätt som bidrog till psykisk och fysisk skada. Sjuksköterskan brast vid 

beredskap att ta hand om våldsutsatta kvinnor. Dålig kunskap och positiva eller negativa 

attityder påverkade sjuksköterskans omvårdnadsarbete.   

Syfte: Syftet med examensarbetet var att belysa omvårdnaden i samband med mäns våld 

mot kvinnor. 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt som baserades på femton vetenskapliga artiklar 

som hittades genom att söka på databaserna PubMed och Cinahl. 

Huvudresultat: Sjuksköterskor kände att det var deras ansvar att fråga om våld men att det 

behövdes mer utbildning och rutiner. Sjuksköterskor kämpade mellan att vara professionell 

samtidigt visa empati för patienten. De kände en maktlöshet och frustration vilket krävde att 

de behövde stöd. Inom hälso- och sjukvården kunde det finnas myter, stereotyper och 

attityder om våld i nära relationer. Det uppstod olika hinder när den våldsutsatta kvinnan 

sökte vård i form av att vårdpersonal kunde vara avvisande, att det var skamfullt att söka 

vård och tidsbrist i deras hektiska vardag. Vänner, familj och formella stödsystem gav en 

känsla av support till kvinnan. 

Diskussion: Det behövdes nya och bättre rutiner samtidigt som det behövdes en förbättring 

av redan existerande undersökningar. Hälso- och sjukvårdspersonal behövde bli medveten 

om hur de bemöter våldsutsatta kvinnor. Det behövdes utbildning för att täcka 

kunskapsluckor vilket kan förbättra vården. 

Slutsats: Våldsutsatta kvinnor får varierande bemötande av hälso- och sjukvården. Det är 

komplext för sjuksköterskan att identifiera våld i nära relationer. Bristfällig kunskap, 

erfarenhet och tid är olika anledningar till varför personalen undviker att fråga om våld. 

 

 

Nyckelord: Våld i nära relationer, Våldsutsatta kvinnor, Sjuksköterskans roll, Stöd, 

Identifiera 
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med sitt stöd och sina tankar under hela examensarbetets gång. 
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1. Introduktion 

Enligt Världshälsoorganisationen, (WHO, 2016) uppskattas att ungefär 1 av 3 av kvinnor 

över hela världen har upplevt antingen fysiskt och/eller sexuellt våld av en partner. Våldet 

kan ge en negativ effekt på kvinnors fysiska, mentala, sexuella och reproduktiva hälsa. De 

kvinnor som låg i riskzonen för att drabbas av våld har vanligen låg utbildning, bevittnat 

våld bland sina föräldrar, har varit med om övergrepp under barndomen, har accepterande 

attityder till våld och att det var ojämlikheter mellan könen. De män som begår dessa brott 

har oftast låg utbildning, blivit misshandlade som barn, överkonsumerade alkohol, har 

våldsaccepterande attityder och påverkas av samhällets ojämlikheter mellan könen (WHO, 

2016). FN definierar mäns våld mot kvinnor som alla former av könsrelaterad våldshandling 

vilket kan innebära fysisk, psykisk, sexuell skada eller lidande för kvinnor. Det kan också 

innebära hot om dessa frihetsberövande handlingar och tvång (Kvinnofridslinjen, 2016). Av 

alla inrapporterade brott om våld mot kvinnor är 37 % av fallen en närstående, medan 

samma inrapporterade brott om våld mot män endast är 3 % (Brottsförebyggande rådet, 

BRÅ, 2014). I Sverige utsätts årligen mellan 0,5 och 2,8 % av kvinnor för fysiskt våld av sin 

partner och kvinnor utsätts i större omfattning för mer psykologiskt och sexuellt våld än 

män. Det fysiska våldet mot kvinnor är ofta grövre än våldet mot män i nära relationer och 

därför behövs mer insatser av sjukvård (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, SBU, 2016 b). 

2. Bakgrund 
2.1 Våldsutsatta kvinnors upplevelse av våldet och sjukvården 

Kvinnors strävan var att ha en kärleksfull relation och de var medvetna om när de var 

älskade och när de inte var det. Trots denna kunskap kände vissa kvinnor en tillgivenhet till 

deras partner som misshandlade dem och de var villiga att upprätthålla det destruktiva 

förhållandet, ibland under många år. De var övertygade om att mannen de älskade skulle 

förändras och så småningom skulle de kunna ha ett kärleksfullt förhållande tillsammans 

eller om de lämnade honom så skulle någonting fruktansvärt hända. Dessa kvinnor befann 

sig i ett dilemma som höll dem i en osäker miljö och de fäste sig till män som fortsatte att 

misshandla dem (Smith, Nunley & Martin, 2013). När gränserna för vad som är acceptabelt i 

ett förhållande förskjuts mer och mer till att bli ett normalt beteende, kallas det för 
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normaliseringsprocessen – våldet förminskas, samtidigt som positiva gärningar förstorades 

upp. När det gick perioder då våld inte förekom så såg kvinnan det som positiva perioder 

endast för att de saknade våld. Kvinnan och mannen utvecklade varsin syn på förhållandet, 

för mannen handlade det om att få kontroll över kvinnan som gjorde att makten över henne 

förstärktes, likaså hans manlighet. Kvinnans syn på förhållandet var att alltid försöka 

anpassa sig och vilja vara mannen till lags. Detta gjorde hon för att få slut på våldet, som 

kunde leda till en överlevnadsinstinkt och hon blev allteftersom ett offer som slutade göra 

motstånd mot mannens kontrollbehov och våld. Hela denna process kunde förklara varför 

kvinnan hade problem med att gå ifrån denna typ av relation och inte valde att lämna 

honom (Nordborg, 2008, s. 68-69). 

 

Kvinnor med djupa, själsliga ärr efter våld i nära relationer kämpade för att förstå och kunna 

återhämta sig från våldet som de hade varit utsatta för. De kände en inre strid med att känna 

skuld och att känna sig oskyldig (Häggblom & Möller, 2007). Konsekvenserna av våld mot 

kvinnor var sömnproblem, dålig kosthållning, trötthet, kroppsliga smärtor, blåmärken, 

skrubbsår, panikångestattacker, sorg, ensamhet och dåligt självkänsla. Allt detta tillsammans 

bildade psykisk och fysisk skada. För att kunna stärka dessa kvinnors självkänsla och 

autonomi krävdes det att fler sjuksköterskor gav mer omfattande och humanistisk vård av 

deras hälsa (de Albuquerque Netto, Vasconcelos Moura, Azevedo Queiroz, Rubio Tyrrell & 

del Mar Pastor Bravo, 2014). Med rätt professionell hjälp kunde kvinnan anpassa sig till sin 

nya situation. Våldsutsatta kvinnor som fick ökat stöd som inkluderade bekräftelse, 

information och säkerhet ledde till ökad överlevnad och återhämtning (Häggblom & Möller, 

2007). 

2.2 Sjuksköterskans roll 

2.2.1 Sjuksköterskans etiska kod 

International Council of Nurses (ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor beskrev fyra 

huvudsakliga ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande. I vården strävas det efter respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 

rätten till liv och egna val, värdighet och att få ett respektfullt bemötande. Omvårdnad ges 

oberoende av ålder, hudfärg, tro, etnicitet, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell 
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läggning, politiska åsikter eller social ställning, vilket gav en helhetssyn av människan (ICN, 

2014). 

2.2.2 Sjuksköterskans brister vid mötet med våldsutsatta kvinnor 

Sjuksköterskan brast vid sin beredskap att ta hand om kvinnor som blivit exponerad för våld 

i nära relation. Brister påträffades både inom vårdorganisationen och på individnivå. Många 

hade dålig kunskap om problemen kring partnermisshandel och delade liknande negativa 

eller positiva attityder och synsätt som andra människor i deras omgivning. Vissa 

sjuksköterskor uppgav att de alltid frågade kvinnorna om våld i nära relation om detta 

misstänktes, men endast gjorde det när kvinnan visade synliga skador. Sjuksköterskorna var 

i allmänhet osäker på hur man frågade direkta frågor och när de hade identifierat 

våldsutsatta kvinnor hänvisade sjuksköterskorna kvinnorna till en läkare som var deras 

huvudåtgärd. Att känna sig förberedd betyder att ha kunskap om området vilket påverkade 

sjuksköterskornas förmåga att identifiera våldsutsatta kvinnor. Dessa brister kunde leda till 

förseningar i att erbjuda lämplig vård för kvinnor som har blivit utsatta för våld i ett 

partnerskap (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012; Sundborg, Törnkvist, 

Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015). 

2.3 Helhetssyn och omvårdnadsteori 

Enligt Medin och Alexanderson (2000, s. 81-83) sammanfattades begreppet helhetssyn på 

följande sätt: att kroppens inre funktioner samspelade med varandra, en persons samtliga 

funktionsförmågor innefattar, inte bara det fysiska, utan även det psykiska och sociala. Även 

en individs omgivning inkluderades, den fysiska, kemiska, ergonomiska, sociala och 

psykiska. Fokus låg på individens samspel med omgivningen och miljön. Det var viktigt att 

även ta hänsyn till den andliga eller den existentiella sidan av människan för att kunna 

uppnå en helhetsbild (Medin & Alexanderson, 2000, s. 81-83). En omvårdnadsteori som 

också fokuserade på helhetssyn var Joyce Travelbees teori om omvårdnadens 

mellanmänskliga aspekter vilket byggde på en existentiell åskådning. Teorins viktigaste 

begrepp var människan som individ, lidande, mening, mänskliga relationer och 

kommunikation. För att förstå vad omvårdnad är och bör vara hävdar hon att man måste 

inse vad som sker mellan patient och sjuksköterska, hur interaktionen kan upplevas och 

vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och dennes tillstånd (Kirkevold, 2000, s. 130-

131).  
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3. Problemformulering 

Anledningen till varför denna litteraturstudie behövde skrivas var att belysa sjuksköterskans 

omvårdnad i samband med mäns våld mot kvinnor, hur den våldsutsatta kvinnan upplevde 

vården och att se vad sjuksköterskans roll och bemötande hade för betydelse. 

Forskningsläget om sjuksköterskans roll i samband med mäns våld mot kvinnor var 

bristfällig i Sverige och det behövdes mer kunskap om ämnet. Sjuksköterskan behövde ha 

kunskap och förståelse om varför den våldsutsatta kvinnan fortsätter att vara kvar i det 

destruktiva förhållandet och hur kvinnan upplevde mannens våld och även bemötandet av 

sjukvården. Inom hälso-och sjukvården kunde man träffa på dessa kvinnor överallt, då 

behövde sjuksköterskor ha en professionell inblick om hur de kunde hjälpa de utsatta 

kvinnorna både med fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. Den kliniska nyttan 

av denna litteraturstudie var att få en förståelse för hur sjuksköterskan kunde bemöta och ge 

bra omvårdnad till kvinnor som utsattes för våld av män. 

4. Syfte 

Syftet med examensarbetet var att belysa omvårdnaden i samband med mäns våld mot 

kvinnor.  

4.1 Frågeställningar 
1. Vad är sjuksköterskans roll i samband med kvinnor som utsätts för våld? 

2. Hur upplever våldsutsatta kvinnor vården efter att ha sökt hjälp?  

5. Metod  

Denna litteraturstudie har utförts genom att söka och granska kvalitativa och kvantitativa 

artiklar som sedan hade analyserats och sammanställts. Eftersom syftet hade en kvalitativ 

grund var fokus att hitta kvalitativa studier som passade in på syftet och frågeställningarna. 

Antal artiklar som användes i resultatet var 15, fyra kvantitativa, nio kvalitativa och två 

artiklar med mixad metod.  

5.1 Design 

Detta examensarbete är en litteraturöversikt om mäns våld mot kvinnor och enligt Friberg 

(2012, s.133) handlade en litteraturöversikt om att utveckla en överblick över vilken kunskap 

som fanns om ett visst omvårdnadsområde eller ett omvårdnadsproblem. Målet med arbetet 
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var att söka efter befintlig forskning för att se vad som studerats och både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar kunde användas för att styrka litteraturöversiktens resultat. 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteraturöversikten följer Olsson och Sörensens, (2011, s. 112), definition av inklusion- och 

exklusionskriterier, där inklusionskriterierna var kvinnor som blivit utsatt för våld i nära 

relationer och även sjuksköterskans roll i samband med våldsutsatta kvinnor. För att kunna 

behandla så ny forskning som möjligt fick artiklarna inte vara mer än tio år gamla. 

Artiklarna skulle vara engelskspråkiga och det lades stor vikt på att det fanns ett etiskt 

resonemang eftersom litteraturöversiktens ämne är känsligt. Reviews och pilotstudier 

exkluderades eftersom det inte gav giltig data. Artiklar som inte hade tillgång till full text i 

databaser eller behövdes beställas för att få tillgång till exkluderades bort. 

5.3 Etiska resonemang 

För att behålla individens handlingsfrihet och integritet och se värdet av ökad kunskap inom 

det valda området, krävdes det att human forskning hade ett etiskt resonemang (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 86-87). Författarna hade ingen personlig erfarenhet till det valda området. 

Artiklarna som användes i resultatet skulle ha ett etiskt resonemang och varit godkända av 

en etisk kommitté, där de utvalda deltagarna i studierna/artiklarna skulle ha blivit tillfrågat 

att delta frivilligt och anonymt.  

5.4 Datainsamling 
För att få enkel tillgång till kurslitteratur och hjälp med databassökningar genomfördes 

artikelsökningen och granskningen på Mittuniversitets bibliotek i Sundsvall. Sökningar av 

artiklar gjordes i två databaser, CINAHL och PubMed. För att få en så relevant sökning av 

det valda området nyttjades bibliotekets personal som visade hur databaserna kunde 

avgränsa sökningen så att väsentliga artiklar kunde hittas. Sökningen av artiklar gjordes 

tillsammans med en bibliotekarie på CINAHL med Headings och på PubMed med MeSH-

termer, därefter läste författarna en varsin databas sökresultat. Författarna läste alla rubriker 

på artiklarna och abstraktet lästes på de som såg relevanta ut för syftet. Passade abstraktet 

för syftet sparades artikeln och fick genomgå en granskning. Det resulterade i 27 sparade 

artiklar och dessa artiklar granskades med hjälp av olika sorters granskningsmallar på SBU:s 

hemsida (SBU, 2016 a), modifierade bilagor utifrån Forsberg, C. & Wengström Y. (2003) och 

även en Mixed Methods Appraisal Tool (Pluye et al., 2011), de finns som bilagor längst bak i 
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examensarbetet. Vid bedömning av kvalité på artiklarna indelades dem in i tre kategorier: 

hög, medel och låg. Två artiklar med låg kvalité valdes bort på grund av att artiklarna inte 

stämde överens med syftet, hade inget etiskt övervägande och att artiklarna inte hade ett 

sjuksköterskeperspektiv. Nio artiklar fick inte genomgå en granskning då de inte stämde in i 

examensarbetets syfte och att de hade en oklar design. En artikel var tänkt till 

examensarbetets resultat men passade inte syftet, utan den passade mer in i bakgrunden. 

Totalt framkom 15 artiklar som sedan användes i uppsatsens resultat vilket presenteras i 

bilaga 1. 

 

Sökorden som användes var intimate partner violence, domestic violence, nurse patient 

relations, attitude of health personnel, communication, nurse, nurses, nursing, nurse’s. 

intimate partner violence och domestic violence vilket författarna sökte på för att få fram 

våld i nära relationer. Nurse patients relations, attitude of health och communication 

användes för att få fram den våldsutsatta kvinnans syn på vårdpersonal. Genom att söka på 

nurse, nurses, nursing och nurse’s på Pubmed kom det fram artiklar om sjuksköterskans roll, 

denna sökning behövdes inte på Cinahl då alla artiklar i den databasen redan hade en 

omvårdnadsinriktning. Eftersom syftet är våld i nära relationer med ett kvinnoperspektiv 

avgränsades artiklarna till att endast handla om kvinnor. Sökorden presenteras i tabell 1 

nedanför. 

Tabell 1. Databassökningar 

Datum Data

baser 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Antal utvalda 

artiklar efter 

läsning av 

titel 

Antal utvalda 

artiklar efter 

läsning av 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar efter 

läsning av hel 

artikel 

Antal valda 

artiklar till 

resultatet 

16-08-

31 

Cina

hl 

MH nurse-patient relations OR MH 

attitude of health personnel OR MH 

communication  

(MH "Intimate Partner Violence") OR 

(MH "Domestic Violence/NU") 

Published Date: 

20050101-

20161231; Sex: 

Female  Search 

modes - Find all 

my search terms 

118 23 11 7 5 

16-08-

31 

Pub

med 

((((nurse OR nurses OR nursing OR 

nurse's))) AND (((nurse-patient 

relations[MeSH Terms]) OR 

communication[MeSH Terms]) OR 

attitude of health personnel[MeSH 

Terms])) AND ((domestic 

violence[MeSH Terms]) OR intimate 

partner violence[MeSH Terms]) 

10 years, 

Humans, 

Female 

272 39 16 11 10 

Antal valda artiklar till litteraturöversiktens resultat: 15. 
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5.5 Dataanalys  

För att helheten skulle förstås krävdes det att studierna skulle läsas igenom och detta gjordes 

vid en analys av artiklarna (Friberg, 2012, s.140). Dataanalysen fokuserade på artiklarnas 

resultat och utfördes utifrån Fribergs (2012, s.127-129) metod för analys av artiklar för 

kvalitativ forskning och detta tillvägagångssätt passade även bra vid analyseringen av 

kvantitativa och artiklarna med mixad metod. Detta gjordes genom att bryta ner artiklarnas 

resultat till mindre delar för att sedan återuppbygga resultatet till examensarbetet. Första 

steget var att läsa igenom artiklarna grundligt flera gånger för att få en helhetsbild av 

innehållet av varje studie. Sedan identifierades likheter och skillnader mellan de olika 

studierna och i detta skede började examensarbetets kategorier och subkategorier att 

utvecklas. Sedan urskildes de begreppen som ofta förekom i artiklarnas resultat. Därefter 

gjordes en sammanställning utav varje artikels resultat för att få en överskådlig översikt. 

Under hela processen av dataanalysen fanns syftet alltid med för att inte hamna på sidospår. 

I det sista steget genomfördes en individuell analys av varje artikels resultat och en 

sammanställning gjordes kring varje artikel för att sedan kunna bearbeta resultatet och skapa 

struktur. I och med att sammanställningen gjordes, hittades nyckelfynd som sedan bildade 

de olika kategorierna och subkategorierna.  

6. Resultat 

Två kategorier och sju subkategorier växte fram under dataanalysen. De två kategorierna 

uppstod naturligt i utvalda artiklar eftersom frågeställningarna till examensarbetet grundade 

sig i sjuksköterskans roll och i kvinnans upplevelse av sjukvården. Subkategorierna uppkom 

genom bearbetningen av varje artikels resultat, likheter noterades och utvecklades till en 

subkategori. Sjuksköterskans roll bildade fem subkategorier: Identifiering av våld i nära 

relationer, Patient-sjuksköterskerelationen, Sjuksköterskans behov av att få stöd, 

Professionell utveckling och Attityder. Under kvinnans upplevelse av sjukvården bildades 

två subkategorier: Att söka hjälp och Kvinnans behov av att få stöd. Nedan följer en figur 

(figur 1) av hur examensarbetets resultat är uppbyggt. 
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Figur 1. Presentation av kategorier och subkategorier.  

 

6.1 Sjuksköterskans roll 

I denna kategori presenteras sjuksköterskans roll i samband med kvinnor som söker vård för 

våld i nära relationer. Sjuksköterskor behövde kunskap inom identifiering av våld, ha en god 

patient-sjuksköterskerelation, ha tillgång till stöd, utvecklas professionellt samt att de kunde 

ha vissa attityder mot våldsutsatta kvinnor. 

6.1.1 Identifiering av våld i nära relationer 

Sjuksköterskorna var på olika nivåer i sin beredskap att arbeta med misshandlade kvinnor. 

Vissa kände sig mycket bekväm att fråga sina patienter om de hade blivit utsatta för våld, 

medan andra fortfarande utvecklade sin bekvämlighet i att våga fråga. Sjuksköterskorna 

kände sig mer säker att våga fråga om våld när de hade mer erfarenhet och utvecklade 

personliga strategier hur man inledde ett samtal (Webster, Bouck, Wright & Dietrich, 2006). 

Många sjuksköterskor ville inte fråga direkta frågor om våld i nära relationer om de 

misstänkte att kvinnan blev utsatt för det. Vissa av sjuksköterskorna dokumenterade inte 

våldet trots att de var lagskyldiga till att göra det. Några få ville föra ett samtal med mannen 

i det destruktiva förhållandet, vilket var direkt farligt för både kvinnan och hälso- och 

sjukvårdspersonal (Viera, Dos Santos & Ford, 2012).  

 

Majoriteten av sjuksköterskor kände att de hade nog med tid att kontrollera för våld i nära 

relationer och även att de hade redskap för att kunna kontrollera det. Sjuksköterskor kände 
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att det var deras ansvar att se om patienten hade blivit utsatt, att det var en del av 

sjuksköterskans arbete (DeBoer, Kothari, Kothari, Koestner & Rohs, 2013). Sjuksköterskorna 

kände att de hade kunskap för att känna igen tecken och symtom (DeBoer et al., 2013; 

Adeyemi, Irinoye, Oladimeji, Fatusi, Fatoye, Mosaku & Ola Bola, 2008).  Men när det väl 

kom till att beskriva de olika symtomen brast kunskapen och det var få som kunde klargöra 

adekvata kännetecken (Adeyemi et al., 2008).  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal beskrev att kunskap om våld i nära relationer var utanför 

deras typiska patientvård (Williston & Lafreniere, 2013). Vissa av hälso- och vårdpersonal 

minskade ner våld i nära relationer till den fysiska skadan och att endast behandla detta 

(Husso, Virkki, Notko, Holma, Laitila & Mäntysaari, 2012). Detta gjorde att personalen inte 

tog på sig ansvaret att kontrollera om våld fanns för offret och såg våld i nära relationer som 

ett socialt problem och inte ett hälsoproblem (Husso et al., 2012; Robinson, 2010). När 

sjukvårdspersonalen frågade om våld kände de att de var på väg mot okänt territorium där 

kvinnan fick genomgå en rad undersökningar. Det fanns en allmän förenlighet där frågan 

om våld kunde vara förenat med olika typer av risker för både patienten och vårdpersonal. 

Hälso- och sjukvårdspersonal var noga med att inte gå utanför gränserna för patientens 

bekvämlighet eller skrämma bort henne eller göra så att kvinnan blev defensiv så att det 

skapade distans mellan kvinnan och personalen. Personalen förväntade sig att de kunde 

stöta på motstånd när avslöjandet om våld kom fram och det krävdes tid och uthållighet 

eller så ville kvinnan inte avslöja någonting och det förblev okänt. Denna typ av interaktion 

tog vårdpersonalen utanför sina komfortzoner, eftersom de inte visste vad en patient kunde 

avslöja och arten av de krav som ställdes på dem i termer av att ge stöd, råd och remiss var 

osäker (Williston & Lafreniere, 2013). 

 

Sjuksköterskorna fick improvisera egna lösningar eftersom det saknades rutiner och de 

måste även kompromissa med sin egen frustration av att ha personliga erfarenheter av våld 

vilket ledde till starka känslor. Vid vissa situationer krävdes det att sjuksköterskorna måste 

improvisera där akuta händelser uppstod som behövde snabba beslut eftersom det fanns 

brister på instruktioner på hur man skulle agera. Att ha en intuition var en viktig faktor i 

vilket sjuksköterskorna refererade till när de ingrep vid våld i nära relationer. De noterade 

ofta att när en kvinna inte klagade direkt om våld eller övergrepp, beskrev sjuksköterskorna 
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en ”magkänsla” där de tyckte att kvinnans berättelse inte lät trovärdig. I dessa fall, frågade 

sjuksköterskorna kvinnorna om de hade blivit utsatt för våld. Sjuksköterskorna fokuserade 

på kvinnornas styrka och överlevnadsinstinkter, alla beskrev vikten av uppskattning, 

bekräftelse, förståelse och känsligheten i att ingripa vid våld i nära relationer (Häggblom & 

Möller, 2006). 

 

6.1.2 Patient-sjuksköterskerelationen 

För att sjuksköterskan skulle kunna arbeta så effektivt med familjer där våld inträffade 

behövde de använda strategier som hjälpte dem att bevara sin professionalitet och sin 

sjuksköterskeroll för att kunna göra en förändring i dessa familjer. En av strategierna som 

användes var att sätta gränser mellan sina personliga och professionella liv och de behövde 

utveckla en nära relation och empatisera med offren men samtidigt behålla sin 

professionalitet, så att sjuksköterskan inte blev insnärjd i familjen och deras problem 

(Evanson, 2006). I och med att en patient-sjuksköterskerelation utvecklades, kände sig 

sjuksköterskorna att de var bekväm med att fråga om våld i nära relationer och de kände att 

de hade patientens tillit. Sjuksköterskorna ansåg att det inte var kvinnans fel att de blivit 

utsatta för våld och att våld inte är en del av en normal familjerelation (DeBoer et al., 2013). 

Vårdpersonal ansåg att det var deras skyldighet att uppmuntra kvinnan till att lämna den 

våldsutsatta situationen (Viera et al., 2012; Häggblom & Möller, 2006) och att hänvisa dom 

till en säker plats. Enligt Husso med flera (2012) var hälso- och sjukvårdspersonal ofta osäker 

på vart de skulle hänvisa kvinnorna som hade problem med våld i hemmet och när de 

hänvisade dem vidare uppstod problem så som att följa upp med sin behandling och brister 

vid informationsöverföring mellan olika inrättningar (Husso et al., 2012). Deras 

arbetsuppgifter var inte bara att endast behandla de fysiska skadorna, utan även att fråga 

kvinnan om de bakomliggande orsakerna (Viera et al., 2012).  

 

Sjuksköterskor fick kämpa för att möta patienternas behov samtidigt som de upplevde 

känslor som maktlöshet när någon var i fara, ensamhet utan stöd och att de måste uppträda 

professionellt samt vara mycket medvetna om de kraven som ställs för att vara kompetent. 

Deras kompetens byggde främst på en teoretisk kunskap om våld i nära relationer. 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att intervjua våldsutsatta kvinnor i en säker och privat 

miljö och betonade att kvinnor inte kommer att avslöja orsaken till sina skador om de inte 
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kände sig säkra och betrodda. Bland de viktigaste faktorerna i den terapeutiska dialogen var, 

enligt sjuksköterskorna, att förstå en kvinnas långa och svåra process att lämna en våldsam 

man, att öka kvinnans självförtroende, att öka sin medvetenhet om följderna av att vistas i en 

våldsam relation, att leverera insikter om gärningsmannens ansvar för sitt våldsamma 

beteende och att hjälpa henne att avgöra om de skulle stanna eller lämna gärningsmannen 

(Häggblom & Möller, 2006).  

 

Sjuksköterskorna kände att det var svårt att möta våldsutsatta kvinnor eftersom de 

utmanade deras personliga övertygelse om intima relationer och det kunde framkalla starka 

känslor. Detta influerade sjuksköterskornas beredskap att hjälpa dessa kvinnor. En process 

som de flesta av deltagarna upplevde i sitt arbete var att utvecklingen gick både framåt och 

kunde glida bakåt. Detta speglade den process som de misshandlade kvinnorna upplevde att 

komma till rätta med sin situation. Detta kan vara frustrerande för en sjuksköterska vars 

instinkt var att rädda sin patient och definitionen av framgång var det ögonblick då 

patienten lämnade det destruktiva förhållandet. Mer erfarna sjuksköterskor beskrev att en 

viktig del i sin roll var att ge en bro till andra tjänster (Webster et al., 2006).  

 

Den mest känslomässiga delen av att arbeta med våldsutsatta kvinnor var att bevittna 

avslöjandet av våld i nära relationer och detta kunde framkalla starka känslor för 

sjuksköterskan, allt från rädsla för säkerheten för sin patient till ilska, frustration, oro, 

hjälplöshet och tvivel om sin yrkesskicklighet (Webster et al., 2006). Vissa sjuksköterskor 

upplevde arbetet kring våldsutsatta kvinnor som givande och med många belöningar. De 

var hedrade att kvinnorna var beredda att dela sina berättelser med dem och de kände att 

det var ett betydelsefullt arbete (Webster et al., 2006; Häggblom & Möller, 2006). 

 

6.1.3 Sjuksköterskans behov av att få stöd  

Sjuksköterskor som arbetade med familjer som upplever våld kände att en viktig komponent 

i deras yrkesliv var att få stöd. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt för dem att få stöd 

från andra så att de kunde få kontroll på sina känslor, för att i sin tur kunna stödja offren och 

arbeta mer effektivt med dem. Att få stöd från medarbetare beskrevs som den viktigaste 

strategin som användes för att kunna bevara sig själva och att kunna hantera stressen av att 

arbeta med familjer där våld förekommer. Det var viktigt att ha andra att vända sig till för att 
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kunna prata om vad som pågick i deras ärenden, för att på så sätt kunna få personlig 

bekräftelse och uppmuntran i sitt arbete och för att få feedback om deras roll som 

sjuksköterskor (Evanson, 2006; Webster et al., 2006).  

 

Sjuksköterskor som deltog i ett nätverk där polisen, socialtjänst och arbetare från en 

kvinnojour ingår kände stöd av gemensamma ansträngningar och fick styrka och 

uppmuntran från deltagandet av sina kollegor. Dock kände de sig frustrerad och arg när 

kollegor misslyckades med att identifiera misshandlade kvinnor och visade en okunskap när 

de ifrågasatte kvinnornas berättelser. Sjuksköterskor ansåg att yrkesverksamma och 

beslutsfattare hade brist på kunskap och engagemang för våld i nära relationer (Häggblom & 

Möller, 2006; Jakobsson et al., 2013). De kände sig rädd vid konfrontation och att bristen på 

tid var en begränsning samt och en källa till stress (Häggblom & Möller, 2006).  

 

6.1.4 Professionell utveckling 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver korrekt utbildning i rutinkontrollerna för våld i nära 

relationer, för att på så sätt kunna ge lämplig vård till offer (Adeyemi et al., 2008; Häggblom 

& Möller, 2006). De var tvungna att förlita sig på sina egna rutiner att ta hand om 

misshandlade kvinnor (Häggblom & Möller, 2006). Brist på relevant kunskap och kompetens 

var ofta ett hinder för att kunna göra en insats hos kvinnor som blivit misshandlade, även 

det faktum att våld i nära relationer inte är en prioritering inom sjukvårdens utveckling 

(Husso et al., 2012).  

 

Yngre yrkesverksamma var mer benägna att ha deltagit i en utbildning, medan endast en 

liten del av den äldre generationen av sjukvårdspersonal hade genomgått liknande 

utbildning. De som hade fått utbildning om könsrelaterat våld var mycket mer benägna att 

kunna identifiera våld och därför genom utbildning hade de en mer sofistikerad förståelse av 

problemet och gav ett större förtroende inom hälso- och sjukvården för att kunna urskilja 

våldsoffer (Viera et al., 2012). Dokumentationen av våld i nära relationer ökade inte genom 

att ge hälso- och sjukvårdpersonal utbildning inom detta ämne, men rutinundersökningar av 

kvinnor som misstänkts blivit utsatta för våld ökade dokumentationen (Soglin, Bauchat, 

Soglin & Martin, 2009).  
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Sjuksköterskor hade lite utbildning inom våld i nära relationer, det var endast några 

sjuksköterskor som ansåg sig vara välutbildade inom området och kände sig trygga och 

säkra vid mötet med misshandlade kvinnor. Vissa sjuksköterskor hade gått några korta 

kurser och samtliga sjuksköterskor som hade deltagit i någon form av utbildning hade 

deltagit på eget initiativ. Utbildningen verkade för att minska tvetydighet och hjälpte dem 

att förutsäga resultatet av sina insatser (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Sjuksköterskorna identifierade professionella utvecklingsmöjligheter som kunde bidra till att 

öka deras bekvämlighetsnivå i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor ville lära sig 

mer effektiva sätt att ställa frågor och hantera upplysningar från andra yrkesgrupper. De 

ville lära sig mer om samhällsresurser som kvinnojourer och rådgivning så att de kunde 

berätta för sina patienter exakt vad som väntar (Webster et al., 2006). 

 

6.1.5 Attityder  

Det fanns myter, stereotyper och attityder inom hälso- och sjukvården som gjorde att 

sjuksköterskor ibland hindrades från att kontrollera våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor 

antog att offer för våld i nära relationer inte kommer att följa upp med de rekommenderade 

hänvisningarna till andra sjukvårdsinrättningar. De trodde att offret inte kommer att vara 

ärlig med hälso- och sjukvårdspersonal och att kvinnan kunde uppfatta kontroll av våld i 

nära relationer som stötande (Robinson, 2010). Få sjuksköterskor kände att de hade ansvar 

för att kontrollera för misshandel, de flesta förlitade sig på att patienten visade och antydde 

om att våld förekom (Robinson, 2010; Viera et al., 2012). Sjuksköterskorna trodde att de 

kunde se om kvinnan blivit misshandlad endast genom att observera deras beteende och 

fysiska skador (Robinson, 2010).  

 

Sjuksköterskorna uttryckte sina svårigheter, missmod och frustration varje gång en kvinna 

gick tillbaka till en våldsam relation (Häggblom & Möller, 2006; Robinson, 2010). Många 

sjuksköterskor förstod inte varför kvinnan valde att stanna kvar i en sådan relation 

(Robinson, 2010; Husso et al, 2012), speciellt när samma skador uppstod som påverkade 

kvinnans hälsa och välbefinnande så starkt (Husso et al., 2012). Dessa känslor av frustration 

kunde eventuellt resultera i att sjuksköterskan valde att inte kontrollera för misshandel 
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(Robinson, 2010). Många undrade om det var kvinnorna själv som bar ansvaret att de blivit 

misshandlade eftersom de skedde upprepande gånger (Husso et al., 2012). 

 

Sjuksköterskor uttryckte en ilska mot de läkare som inte brydde sig, att gärningsmannen inte 

fick något straff och att processen mot jämställdhet rörde sig långsamt i samhället och detta 

påverkade sjuksköterskornas arbete. Socialtjänsten väckte även en frustration hos 

sjuksköterskorna genom att de inte fick någon respons, speciellt vid akuta situationer och 

sjuksköterskan kände en väldig oro för den våldsutsatta kvinnan vid vetskapen att 

socialtjänsten inte ingriper som de ska. Andra problem som togs upp var offensiva attityder 

bland polis mot kvinnor, socialarbetare bristande kunskap, kollegors svaga svar när de 

delade kunskap och att det fanns för få sängar på kvinnojourer. Dessutom beskrev 

sjuksköterskor otillräcklig kunskap om och utbredd brist på intresse för denna fråga i 

samhället (Häggblom & Möller, 2006).  

6.2 Den våldsutsatta kvinnans upplevelse av hälso- och sjukvård 

I denna kategori ligger fokus på kvinnans upplevelse av vården och hur det kunde se ut när 

den våldsutsatta kvinnan sökte hjälp och vikten av kvinnans behov av stöd i samband med 

våld i nära relationer.  

6.2.1 Att söka hjälp  

Majoriteten av kvinnor förväntade sig att få hjälp från sjukvårdspersonal vid situationer 

kring våld i nära relationer. De ville att vårdpersonal skulle vara deras ombud, det vill säga 

att hänvisa dem till andra tjänster, men de flesta visste inte vilka tjänster som fanns 

tillgängliga. Kvinnorna nämnde socialtjänsten som en möjlig institution som kunde erbjuda 

stöd och få nämnde kvinnojourer som platser där kvinnliga våldsoffer kunde söka hjälp 

(Djikanovic, Lo Fo Wong, Stevanovic, Celik & Lagro-Janssen, 2011). Kvinnor förklarade 

tydligt att vårdpersonal hade ett ansvar att fråga om våld i nära relationer eftersom detta 

hjälpte till med processen av att erkänna misshandeln. De ville bli tillfrågad om ämnet men 

de var kritiska mot viss vårdpersonals ovilja att ta upp frågan om misshandel (Bradbury-

Jones, Taylor, Kroll & Duncan, 2013). Få kvinnor förklarade att de inte kunde förvänta sig 

hjälp av sjukvårdspersonal eftersom det berodde på personalens personlighet. De kunde 

vara ointresserade att tillhandahålla tjänster utöver ren medicinsk behandling och ge god 

uppföljning (Djikanovic et al., 2011).  
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Anledningen att inte våga söka hjälp vid våld i nära relationer kunde vara skam, tystnad, 

ojämlikhet mellan könen, negativ inverkan av vad massmedia beskriver och brist på 

ekonomiska och professionella resurser. Skam var den huvudsakliga anledningen till varför 

frågan om våld i nära relationer var försummad i samhället och varför både offer och 

gärningsmannen höll tyst (Jakobsson, von Borgstede, Krantz, Spak & Hensing, 2013). Det 

fanns ofta personliga hinder hos kvinnor som gjorde det svårt att söka behandling, till 

exempel hektisk vardag och rädslan för att avslöja våldet. Vissa kvinnor uttryckte rädslan för 

att avslöja misshandeln på grund av att de kanske inte blev betrodda. Kvinnorna beskrev 

systematiska hinder som hindrade dem från att ta emot den vårdkvaliteten de kände de 

förtjänade. Vissa kvinnor tyckte att vårdpersonalen de mött var avvisande. Kvinnorna 

beskrev att de upplevde en barriär mellan hälso- och sjukvården, som var deras första 

kontakt med ett formellt hjälpsystem. Ofta ledde det till en känsla av att vara helt ensam 

utan stöd (Larsen, Krohn, Püschel & Seifert, 2014).  

 

I vissa situationer erkände vårdpersonal misshandel, men inte kvinnan och det understryker 

den roll som vårdpersonal spelade för att skapa en miljö där våld diskuteras öppet. Även när 

kvinnor insåg att deras destruktiva förhållande inte var acceptabelt, var kvinnor benägna att 

hålla våldet hemligt och detta gjorde att vårdpersonalen inte blev medveten om vad kvinnan 

genomgick (Bradbury-Jones et al., 2013). Trots deras medvetenhet om den svåra 

relationsproblematiken, hindrade kvinnors dåliga emotionella välbefinnande och kaotiska 

liv ofta dem från att söka hjälp. De kände maktlöshet och dålig självkänsla (O'Doherty, 

Taket, Valpied & Hegarty, 2016).  

 

6.2.2 Kvinnans behov av att få stöd  

Vänner, familj, och formella stödsystem spelade en betydande roll i kvinnornas förmåga att 

hantera stress till följd av våld i nära relationer (Larsen et al., 2014). Att förbättra 

trygghetsnätet för utsatta familjer i hälso- och socialvård rekommenderades och även att öka 

ekonomiskt stöd till kvinnojourer som gav stöd till offer för våld i nära relationer (Jakobsson 

et al., 2013). En kvinna beskrev hur bra socialt stöd hade hjälpt henne ta itu med våld och 

stress, men för några kvinnor som hade vänner och familj runtom sig hade inte det 

nödvändigtvis positiv påverkan kring situationen eller deras hälsa, i stället kunde det ge mer 

stress och belastning (Larsen et al., 2014).  
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Kvinnor som utvecklade tillit till vårdpersonal gjorde det genom att bevittna deras kunskap 

och kommunikationsfärdigheter. Vissa kvinnor tyckte att vårdpersonal som omhändertog 

dem hade dålig kunskap om våld i nära relationer och kände att när någon inte lyssnar, var 

det mycket svårt att kommunicera (O'Doherty et al., 2016). Förväntningen för stöd och 

förståelse var en viktig faktor, framför allt betonade de behovet av empati i form av aktivt 

lyssnande utan avbrott (Djikanovic et al., 2011; Larsen et al., 2014; O'Doherty et al., 2016; 

Häggblom & Möller, 2006).  

 

Kvinnorna upplevde att medicinsk behandling och stöd nämndes mindre ofta och kvinnorna 

erkände att skador var ofta till följd av våld och det krävde medicinsk behandling. 

Tillsammans med fysiska skador, var kvinnorna orolig för sin psykiska hälsa och de 

förväntade sig att sjukvårdspersonalen skulle göra en remiss till psykiatrin. Vissa kvinnor 

förväntade att vårdpersonal skulle komma i kontakt med polisen för att ingripa i den 

våldsutsatta situationen. Några få kvinnor förväntade sig att hälso- och sjukvårdspersonal 

skulle dokumentera våld i den medicinska journalen, eftersom denna dokumentation skulle 

bli ett giltigt bevis på förekomsten av våld (Djikanovic et al., 2011). 

7. Diskussion  

Nedan diskuteras metoden och resultatet med varsin rubrik.  

7.1 Metoddiskussion  

Examensarbetet skapades genom att kvalitativa, kvantitativa och mixade vetenskapliga 

studier söktes fram i databaserna PubMed och Cinahl och att artiklarna hade granskats med 

hjälp av granskningsmallar. Majoriteten av studierna var kvalitativa, eftersom syftet bygger 

på känslor och upplevelser. Det var även nödvändigt att få med några kvantitativa artiklar 

för att få fram representativ deltagarantal och att det inte fanns tillräckligt med kvalitativa 

studier för att kunna bygga upp validiteten i examensarbetets resultat. Enligt Friberg (2012, 

s.141) presenteras kvalitativa och kvantitativa artiklar på olika sätt då det handlade om ord 

respektive siffror. Att sortera ut det relevanta ur studiernas resultat och hitta likheter som 

styrker upp nyckelfynden och sätta dessa fynd under lämplig rubrik var fokus i 

litteraturöversikten. Databassökningen genomfördes i två rekommenderade databaser, 

Cinahl och Pubmed, tillsammans med en bibliotekarie med erfarenhet av artikelsökning där 
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bra tankar och idéer gjorde att arbetet byggdes på en relevant och noggrann sökning. Dock 

kan det finnas risk att författarna gick miste på artiklar som hade kunnat hittas vid en 

självständig sökning utan professionell hjälp. Sökorden som presenteras i metodtabellen 

täckte syftet och frågeställningar. Begränsningar gjordes för att få en hanterbar mängd 

artiklar att läsa igenom och att få så modern forskning och kunskap som möjligt. Dessa 

begränsningar var hur gammal artikeln fick vara och att det skulle handla endast om 

kvinnor eftersom fokus skulle ligga på kvinnans synvinkel kring våld i nära relationer. Det 

gick inte att utesluta läkarens roll i vissa artiklar, så några studier blev blandade läkarens och 

sjuksköterskans roll (Friberg, 2012, s. 141). 

 

Granskningsmallarna som användes var till stor hjälp när artikelgranskningen skulle 

genomföras. Med hjälp av dessa hittades artiklar med högsta kvalité och på grund av dessa 

mallar uteslöts två artiklar. Granskningsmallarna kunde hittas lätt då alla var samlad på 

SBU:s hemsida (SBU, 2016 a), men vid granskning av mixade artiklar fick författarna leta 

genom böcker och fann en hemsida från 2011 som hade en preliminär version av en 

granskningsmall för artiklar med mixad metod (Pluye et al., 2011). Granskningen av 

artiklarna gjordes tillsammans för att kunna diskutera och komma fram till betydelsefull 

data och risken för att missa viktig information om artikeln minskades. Varje artikel som 

användes i resultatet hade författarna kommit fram till att de har medel till hög kvalité, 

vilket stärkte litteraturöversiktens giltighet. 

 

Vid dataanalysen behövdes det omfattande diskussioner både mellan författarna och 

handledare kring hur resultatet skulle byggas upp och presenteras, eftersom författarna 

kunde gå ifrån syftet på grund av allt för mycket bra information från artiklarnas resultat och 

därför behövdes det en omformatering av subkategorier. Det skapade irrelevanta 

subkategorier som togs bort eftersom det inte speglade syftet och frågeställningarna. Detta 

gjorde att resultatet behövdes arbetas om flera gånger och detta kunde ses som en styrka för 

litteraturstudien.   

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans omvårdnad i samband 

med mäns våld mot kvinnor och i och med det ta reda på hur våldsutsatta kvinnor upplevde 

vården efter att ha sökt hjälp och vad som var sjuksköterskans roll i samband med kvinnor 
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som utsatts för våld. Resultatet visade att våldsutsatta kvinnor förväntade sig att 

sjuksköterskan skulle ge dem stöd i form av aktivt lyssnande och att kunna tillgodose dem 

med olika instanser. Vänner, familj och vården beskrevs som en viktig faktor till att kunna ge 

kvinnan adekvat stöd. Dålig kunskap om våld i nära relationer bland hälso- och 

sjukvårdspersonal gjorde att kvinnan hellre var tyst om våldsupplevelserna. För 

sjuksköterskan var det kunskap om ämnet och erfarenhet som gjorde att hon kunde hantera 

mötet med våldsutsatta kvinnor och det var brist på det som gjorde att mötet kunde bli till 

en negativ upplevelse. Det saknades rutiner när sjuksköterskor tog hand om dessa patienter 

och de fick hitta på egna lösningar och improvisera. Sjuksköterskan kände att hon måste 

vidhålla hennes professionella roll och hålla sina egna känslor i schack, men samtidigt visa 

empati. Sjuksköterskan kände också ett behov av stöd och ville ha någon som är verksam 

kring våldsutsatta kvinnor att prata med och kunna utveckla strategier för att hantera stress. 

Det fanns många kunskapsluckor och utbildning krävdes för att ge omvårdnad till kvinnor 

som blivit utsatta för våld. Det kunde förekomma föreställningar och attityder om våld i nära 

relationer. Vissa såg detta som endast ett fysiskt problem och kände en frustration när 

kvinnan gick tillbaka till mannen som misshandlat henne. 

 

Enligt litteraturstudien brast sjuksköterskan vid mötet med våldsutsatta kvinnor eftersom 

det inte fanns några rutiner för hur hon skulle gå tillväga och därför undvek hon att ställa 

frågor om våld. Detta styrks av Berglund och Heimer (2011), Sprague, Hatcher, Woollett och 

Black (2015) och Dudgeon & Evanson, (2014) där de förklarade att erfarenheter av våld var 

så pass vanligt att frågor kring detta behövde ingå i anamnesen, annars fanns det risk att 

kvinnan inte fick rätt vård och behandling. Att fråga om våld var en slags intervention som 

startade en process hos kvinnan men det saknades individanpassad vård. Genom att våga 

fråga om våld gav det sjukvården en möjlighet att kunna förbättra sig vid att ställa diagnos 

och behandla patienten (Berglund & Heimer, 2011; Sprague et al., 2015; Dudgeon & Evanson, 

2014). Enligt Wendt och Enander (2013) beskrev våldsutsatta kvinnor att de träffat 

vårdpersonal som missade tillfällen att ställa frågor om våld och de frågade inte vidare om 

våld i nära relationer om kvinnan antydde om att det existerade i hennes liv. Kvinnorna i 

studien uttryckte att samtalet inte ledde någonstans eftersom sjuksköterskan använde sig av 

en ytlig kommunikation utan att ställa öppna frågor (Wendt & Enander, 2013). I denna 
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litteraturstudies resultat framkom det att kvinnor förväntade sig att sjukvården skulle hjälpa 

dem när de blivit utsatta för våld i nära relationer och att vårdpersonalen skulle hänvisa dem 

till andra instanser. Heimer och Stensons (2008) och Dudgeon och Evanson (2014) fynd gick i 

samma riktning som litteraturöversiktens resultat genom att de beskrev våldsutsatta 

kvinnors förtroende för sjukvården. De förklarade att kvinnor hade mer förtroende för hälso- 

och sjukvården än andra instanser och att de ansåg att hälso- och sjukvården hade den bästa 

förutsättningen att identifiera våldsutsatta kvinnor, både inom primärvården och 

slutenvården (Heimer & Stenson, 2008; Dudgeon & Evanson, 2014). Av detta tyder det på att 

det behövdes nya bättre rutiner, samtidigt som det behövdes en förbättring av redan 

existerande undersökningar i mötet av våldsutsatta kvinnor. Det är även av vikt att 

sjuksköterskan ser det som sitt ansvar att ta reda på om våld förekommer i relationer 

eftersom den våldsutsatta kvinnan hade störst förtroende till sjukvården. 

 

Litteraturöversikten belyser att många kvinnor inte vågade söka hjälp och när de väl sökte 

hjälp var det många som kände sig avvisad av sjukvården. Enligt Travelbees 

omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s. 130) låg fokus på patient- och 

sjuksköterskeinteraktionen. Det krävdes förståelse om vad som sker mellan patienten och 

sjuksköterskan och vilka konsekvenser det kunde ha för patientens välbefinnande. Nordborg 

(2008, s. 68-73) förklarar att vårdpersonal behövde se helheten vid mötet med våldsutsatta 

kvinnor och se hela personen, vilket stödjer Travelbees omvårdnadsteori. Att gå ifrån 

mannen var inte en självklar lösning för kvinnan då många komplikationer och 

konsekvenser kunde uppstå i det dagliga livet, så som praktiska, ekonomiska och juridiska. 

Sjuksköterskan behövde förstå hur normaliseringsprocessen går till i ett destruktivt 

förhållande för att kunna se ur kvinnans synvinkel och inse att processen att lämna mannen 

var väldigt komplext (Nordborg, 2008, s. 68-73). Bacchus, Mezey och Bewely (2003) bekräftar 

litteraturstudiens resultat genom att förklara att kvinnor som varit utsatta för våld beskrev 

att genomförandet efter att ha sökt hjälp var väldigt bristfällig på grund av hälso- och 

sjukvårdens attityder och agerande. De kvinnor som inte berättade om att de blivit utsatta 

för våld gjorde det eftersom de kände att det inte fanns tillräckligt med tid att ta upp ett så 

känsligt ämne (Bacchus et al., 2003). Detta tyder enligt författarna på att hälso- och 

sjukvårdspersonal bör vara medveten om hur de bemöter våldsutsatta kvinnor eftersom 

deras negativa attityder kunde bidra till att kvinnorna fick en ökad känsla av osäkerhet.  
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I litteraturöversikten förklarar resultatet att det behövdes mer kunskap och utbildning för att 

få en välfungerande rutin och bemötande med kvinnor vid våld i nära relationer. 

Socialstyrelsen (2009) beskriver att kunskap främjar hälsa, förebygger, botar och tröstar vid 

sjukdom. För att hälso- och sjukvård skulle vara av god kvalité var det av betydelse att 

kunskapen var fakta-, förförståelse-, färdighets- och förtrogenhetsbaserad. Därefter krävdes 

det vidare kunskap om kommunikation samt bemötande med patienter (Socialstyrelsen, 

2009). Heimer och Stenson (2008) och Natan och Rais (2010) bekräftar att det måste finnas 

handlingsplaner och rutiner så att den fortsatta handläggningen går framåt oavsett när 

kvinnan söker hjälp. Att få välutbildad hälso- och sjukvårdspersonal med kunskap om våld i 

nära relationer var en sorts garanti för att kvinnan skulle få en professionell hjälp, vilket även 

kunde bidra till att en polisanmälan görs i efterhand (Heimer & Stenson, 2008; Natan & Rais, 

2010). Av detta kunde följden enligt författarna vara att kunskapen om vård vid våld i nära 

relationer brast och att det behövdes utbildning för att täcka kunskapsluckor, vilket kunde 

förbättra vården för våldsutsatta kvinnor. 

8. Slutsats  

Kvinnor som blev utsatta för våld i nära relationer fick varierande bemötande av hälso- och 

sjukvården. Samtidigt var det komplext för sjuksköterskan att identifiera våld eftersom det 

väckte många känslor och osäkerhet bland personalen. Bristfällig kunskap, erfarenhet och tid 

var de viktigaste orsakerna till varför personalen undvek att ingripa och det uppstod 

negativa konsekvenser i form av brist på fortsatt stöd och hjälp till den våldsutsatta kvinnan. 

Vidare forskning och interventioner i det praktiska arbetet inom sjukvården behövs för att 

kunna vårda kvinnor på ett så professionellt sätt som möjligt.   

8.1 Framtida värde 

Hälso- och sjukvården är i en ständig utvecklingsprocess och strävar alltid efter att förbättras 

och anpassas efter var enskild individ. Den här litteraturöversikten bidrar förhoppningsvis 

till att problematiken vid mötet med våldsutsatta kvinnor lyfts fram och ger inspiration för 

vidare arbete och forskning inom sjukvården för att säkerställa en god och säker vård. 
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10.  Bilagor 

Bilaga 1. Översikt av litteraturstudiens inkluderade artiklar. 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av studier 
med kvalitativ forskningsmetodik – 
patientupplevelser 

 

version 2012:1.4 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats och kompletterats för 

att passa SBU:s arbete. 

Författare:  ____________________  År:  _________  Artikelnummer:  __________ 

Total bedömning av studiekvalitet:   

Hög    Medelhög    Låg   

Anvisningar: 

• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten. 

• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant. 

 

Ja Nej Oklart Ej tillämpl 

1 . Syfte 

a)   Utgår studien från en väldefinierad  

problemformulering/frågeställning? 

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställ ning et c): 

2 . Urval 

a)   Är urvalet relevant? 

b)   Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet? 

c)   Är kontexten tydligt beskriven? 

d)   Finns relevant etiskt resonemang? 

e)   Är rel ationen forskare/urval tydligt beskriven? 

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc): 

Bil

aga 

5 
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utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  Bilaga 5:1 Bilaga 5:2

  utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 
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Kommentarer till mallen för kvalitetsgranskning  av studier 

med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser 

1.  

Syfte 

Fundera över: 

• vad målsättningen med studien var 

• varför det är viktigt 

• relevansen 

• om kvalitativ metodik är lämplig för att utforska problemområdet/svara på frågeställningen. 

2.  

Urval 

Fundera över: 

• om forskaren redovisat bakgrund till vald urvalsmetod 

• om forskaren redovisat hur deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat varför de valda deltagarna valdes ut 

• om forskaren redovisat hur många deltagare som valdes ut 

• om forskaren redogjort för om någon inte valde att delta och i så fall varför 

• om forskaren lyfter fram etiska resonemang som sträcker sig längre  än ”informed consent” och ”ethical 

approval” 

• om forskaren beskrivit relationen mellan forskare och informant och hur denna skulle kunna påverka 

datainsamlingen, exempelvis tacksamhetsskuld, beroende förhållanden etc. 

3. Datainsamling 

Fundera över: 

• om ”settingen” för datainsamlingen var berättigad 

• om det framgår på vilket sätt datainsamlingen utfördes (t ex djupintervju, semistrukturerad intervju, 

fokusgrupp, observationer etc) 

• om forskaren har motiverat vald datainsamlingsmetod 

• om det explicit framgår hur vald datainsamlingsmetod utfördes  (t ex vem intervjuade, hur länge, användes 

intervjuguide,  var utfördes intervjun, hur många observationer etc) om metoden modifierades under studiens 

gång  (om så är fallet, framgår det hur och varför detta skedde) 

• om insamlat datamaterial är tydliga  (t ex video eller ljudinspelningar, anteckningar etc) 

 utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok  Bilaga 5:3 

• om forskaren resonerar kring om man nått mättnad, dvs när mer datainsamling inte ger mer ny data (inte alltid 

tillämpbart) 

• om det är tillämpbart att föra ett mättnadsresonemang, fundera på om det är rimligt, dvs faktiskt validerat på 

goda grunder. 

3. Analys 

Fundera över: 

• om analysprocessen är beskriven i detalj 

Bil

aga 

5 
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• om analysförfarandet är i linje med den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamlingen 

• om analysen är tematisk, framgår det hur man kommit fram till dessa teman? 

• om tabeller har använts för att tydliggöra analysprocessen 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring sin egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om analysmättnad råder (kan man hitta fler teman baserat på redovisade citat?). 

4. Resultat 

Fundera över: 

• om resultaten/fynden diskuteras i relation till syftet eller frågeställningen 

• om ett adekvat resonemang förs kring resultaten eller om resultaten bara är citat/dataredovisning 

• om resultaten redovisas på ett tydligt sätt (t ex är det lätt att se  vad som är citat/data och vad som är 

forskarens eget inlägg) 

• om resultatredovisningen återkopplas till den teoretiska ansats som eventuellt låg till grund för datainsamling 

och analys 

• om tillräckligt med data redovisas för att underbygga resultaten 

• i vilken utsträckning motstridiga data har beaktats och framhålls 

• om forskaren kritiskt har resonerat kring dess egen roll, potentiell bias eller inflytande under analysprocessen 

• om forskaren för ett resonemang kring resultatens överförbarhet eller andra användningsområden för 

resultaten. 

Referenser 

1.  Bahtsevani C. In search of evidencebased 

practices: exploring factors influencing 

evidencebased practice and 

implementation of clinical practice 

guidelines. Malmö:   

Malmö högskola; 2008. 

2. Willman A, Stoltz P, Bahtsevani C. 

Evidensbaserad omvårdnad. En bro 

mellan forskning och klinisk verksamhet. 

Studentlitteratur; 2006. 

Bilaga 5:4  utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården – en handbok 
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Bilaga 3. Mall för kvantitativa interventionsstudier 

Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa 
interventionsstudier  

 

A. Studiens syfte:  

Är syftet tydligt beskrivet:  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Är frågeställningar tydligt beskrivna:  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer: 

  

Är designen lämplig utifrån syftet:  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

   

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

Är undersökningsgruppen representativ för populationen man vill generalisera till?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

Var genomfördes undersökningen?  

När genomfördes undersökningen?  

Kommentarer:  

Är powerberäkning gjord?  

Ja    Nej  

Vilket antal krävdes i varje grupp?  

Hur många inkluderades i:   

- Interventionsgruppen:  
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- Kontrollgruppen:  

- Ev övrig grupp:  

Var gruppstorleken lämplig?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Var grupperna randomiserade?  

Ja    Nej  

Hur randomiserades grupperna?    

C. Interventionen  
Mål med interventionen?   

Vad innehöll interventionen?  

Vem genomförde interventionen?  

Under hur lång tid/hur många gånger utfördes interventionen?  

Hur behandlades kontrollgruppen?  

Kommentarer om interventionens lämplighet att uppfylla sina mål:  

D. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?  

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja    Nej  

Validiteten diskuterad?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

F. Analys och resultat  
Var demografiska data liknande i interventionsgrupp och kontrollgrupp?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer: 

  

Hur stort var bortfallet?  
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Kan bortfallet accepteras?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

Vilka statistiska analyser användes?  

Vilka var huvudresultaten?  

Erhölls signifikanta skillnader mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer: 

  

Vilka slutsatser drar författarna?  

 

Är slutsatserna troliga/rimliga?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

G. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Finns etiskt tillstånd?  

Ja    Nej Kommentarer: 

  

Har artikeln hög, medel eller låg kvalitet?  

Hög    Medel    Låg  

Motivering: 

 

Modifierad utifrån bilaga i: Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier – Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur: Stockholm  
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Bilaga 4. Mall för kvantitativa deskriptivastudier 

Kvalitetsutvärderingsmall för kvantitativa 
deskriptivastudier  

 

A. Studiens syfte:  

 

Är syftet tydligt beskrivet:  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Är frågeställningar tydligt beskrivna:  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer: 

  

Är designen lämplig utifrån syftet:  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

    

B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna?  

Vilken urvalsmetod användes?  

 

Är undersökningsgruppen representativ för den population man vill generalisera till?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

 

Var genomfördes undersökningen?  

När genomfördes undersökningen?  

Kommentarer: 
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Vilket antal deltagare inkluderades?  

Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?  

Kommentar:  

 

Var reliabiliteten beräknad?  

Ja    Nej  

Validiteten diskuterad?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

    

F. Analys och resultat  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

Ja    Nej  Inte applicerbart  

Kommentarer: 

  

Hur stort var bortfallet?  

Kommentar:  

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

Vilka statistiska analyser användes?  

Kommentar:  

Vilka var huvudresultaten?  

Kommentar: 

Erhölls signifikanta skillnader?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

  

Vilka slutsatser drar författarna?  

Kommentarer:  
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Är slutsatserna troliga/rimliga?  

Ja    Nej  

Kommentarer:  

    

G. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Finns etiskt tillstånd?  

Ja    Nej  

Kommentarer: 

  

Har artikeln hög, medel eller låg kvalitet?  

Hög    Medel    Låg  

Motivering:  

 

Modifierad utifrån bilaga i: Forsberg, C. & Wengström Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier – Värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. Natur och Kultur: Stockholm  
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Bilaga 5. Mall för mixade studier 

 

 

Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) – Version 2011  

For dissemination, application, and feedback: Please contact pierre.pluye@mcgill.ca, Department of 

Family Medicine, McGill University, Canada.  

  

The MMAT is comprised of two parts (see below): criteria (Part I) and tutorial (Part II). While the content 

validity and the reliability of the pilot version of the MMAT have been examined, this critical appraisal tool is 

still in development. Thus, the MMAT must be used with caution, and users’ feedback is appreciated. Cite the 

present version as follows.  

Pluye, P., Robert, E., Cargo, M., Bartlett, G., O’Cathain, A., Griffiths, F., Boardman, F., Gagnon, M.P., & 

Rousseau, M.C. (2011). Proposal: A mixed methods appraisal tool for systematic mixed studies reviews. 

Retrieved on [date] from  http://mixedmethodsappraisaltoolpublic.pbworks.com. Archived by 

WebCite® at http://www.webcitation.org/5tTRTc9yJ  

Purpose: The MMAT has been designed for the appraisal stage of complex systematic literature reviews that 

include qualitative, quantitative and mixed methods studies (mixed studies reviews). The MMAT permits to 

concomitantly appraise and describe the methodological quality for three methodological domains: mixed, 

qualitative and quantitative (subdivided into three sub-domains: randomized controlled, nonrandomized, and 

descriptive). Therefore, using the MMAT requires experience or training in these domains. E.g., MMAT users 

may be helped by a colleague with specific expertise when needed. The MMAT allows the appraisal of most 

common types of study methodology and design. For appraising a qualitative study, use section 1 of the 

MMAT. For a quantitative study, use section 2 or 3 or 4, for randomized controlled, non-randomized, and 

descriptive studies, respectively. For a mixed methods study, use section 1 for appraising the qualitative 

component, the appropriate section for the quantitative component (2 or 3 or 4), and section 5 for the mixed 

methods component. For each relevant study selected for a systematic mixed studies review, the 

methodological quality can then be described using the corresponding criteria. This may lead to exclude studies 

with lowest quality from the synthesis, or to consider the quality of studies for contrasting their results (e.g., 

low quality vs. high).  

Scoring metrics: For each retained study, an overall quality score may be not informative (in comparison to a 

descriptive summary using MMAT criteria), but might be calculated using the MMAT. Since there are only a few 

criteria for each domain, the score can be presented using descriptors such as *, **, ***, and ****. For 

qualitative and quantitative studies, this score can be the number of criteria met divided by four (scores varying 

from 25% (*) -one criterion met- to 100% (****) -all criteria met-). For mixed methods research studies, the 

premise is that the overall quality of a combination cannot exceed the quality of its weakest component. Thus, 

the overall quality score is the lowest score of the study components. The score is 25% (*) when QUAL=1 or 

QUAN=1 or MM=0; it is 50% (**) when QUAL=2 or QUAN=2 or MM=1; it is 75% (***) when QUAL=3 or 

QUAN=3 or MM=2; and it is 100% (****) when QUAL=4 and QUAN=4 and MM=3 (QUAL being the score of 

the qualitative component; QUAN the score of the quantitative component; and MM the score of the mixed 

methods component).  

Rationale: There are general criteria for planning, designing and reporting mixed methods research (Creswell 

and Plano Clark, 2010), but there is no consensus on key specific criteria for appraising the methodological 

quality of mixed methods studies (O’Cathain, Murphy and Nicholl, 2008). Based on a critical examination of 17 

health-related systematic mixed studies reviews, an initial 15-criteria version of MMAT was proposed (Pluye, 

Gagnon, Griffiths and Johnson-Lafleur, 2009). This was pilot tested in 2009. Two raters assessed 29 studies 

using the pilot MMAT criteria and tutorial (Pace, Pluye, Bartlett, Macaulay et al., 2010). Based on this pilot 

exercise, it is anticipated that applying MMAT may take on average 15 minutes per study (hence efficient), and 

that the Intra-Class Correlation might be around 0.8 (hence reliable). The present 2011 revision is based on 
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feedback from four workshops, and a comprehensive framework for assessing the quality of mixed methods 

research (O’Cathain, 2010).  

Conclusion: The MMAT has been designed to appraise the methodological quality of the studies retained for a 

systematic mixed studies review, not the quality of their reporting (writing). This distinction is important, as 

good research may not be ‘well’ reported. If reviewers want to genuinely assess the former, companion papers 

and research reports should be collected when some criteria are not met, and authors of the corresponding 

publications should be contacted for additional information. Collecting additional data is usually necessary to 

appraise qualitative research and mixed methods studies, as there are no uniform standards for reporting study 

characteristics in these domains (www.equator-network.org), in contrast, e.g., to the CONSORT statement for 

reporting randomized controlled trials (www.consort-statement.org).   

Authors and contributors: Pierre Pluye1, Marie-Pierre Gagnon2, Frances Griffiths3 and Janique Johnson-

Lafleur1 proposed an initial version of MMAT criteria (Pluye et al., 2009). Romina Pace1 and Pierre Pluye1 led 

the pilot test. Gillian Bartlett1, Belinda Nicolau4, Robbyn Seller1, Justin Jagosh1, Jon Salsberg1 and Ann 

Macaulay1 contributed to the pilot work (Pace et al., 2010). Pierre Pluye1, Émilie Robert5, Margaret Cargo6, 

Alicia O’Cathain7, Frances Griffiths3, Felicity Boardman3, Marie-Pierre Gagnon2, Gillian Bartlett1, and Marie-

Claude Rousseau8 contributed to the present 2011 version.   

Affiliations: 1. Department of Family Medicine, McGill University, Canada; 2. Faculté des sciences infirmières, Université 
Laval, Canada; 3. Warwick Medical School, University of Warwick, UK; 4. Faculty of Dentistry, McGill University, Canada; 5. 
Centre de recherche du CHUM, Université de Montréal, Canada; 6. School of Health Sciences, University of South Australia, 
Australia; 7. Medical Care Research Unit, ScHARR, University of Sheffield, UK; 8. INRS-Institut Armand Frappier, Laval, 
Canada.  

   

 PART I. MMAT criteria & one-page template (to be included in appraisal forms)  
  

Types of mixed 

methods study 

components or 

primary 

studies  

Methodological quality criteria (see tutorial for 

definitions and examples)  
Responses   

Yes  No  Can’t  

tell  

Comments  

Screening 

questions  

(for all types)  

  Are there clear qualitative and quantitative research questions (or objectives*), or a clear mixed methods question (or objective*)?          

  Do the collected data allow address the research 

question (objective)? E.g., consider whether the 

follow-up period is long enough for the outcome to 

occur (for longitudinal studies or study 

components).  

        

Further appraisal may be not feasible or appropriate when the answer is ‘No’ or 

‘Can’t tell’ to one or both screening questions.  

1. Qualitative  1.1. Are the sources of qualitative data (archives, 

documents, informants, observations) relevant to 

address the research question (objective)?  

        

1.2. Is the process for analyzing qualitative data relevant 

to address the research question (objective)?  

        

1.3. Is appropriate consideration given to how findings 

relate to the context, e.g., the setting, in which the data 

were collected?  

        

1.4. Is appropriate consideration given to how findings         
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relate to researchers’ influence, e.g., through their 

interactions with participants?  

2. Quantitative 

randomized 

controlled  

(trials)  

2.1. Is there a clear description of the randomization (or 

an appropriate sequence generation)?  

        

2.2. Is there a clear description of the allocation 

concealment (or blinding when applicable)?  

        

2.3. Are there complete outcome data (80% or above)?          

2.4. Is there low withdrawal/drop-out (below 20%)?          

3. Quantitative 

nonrandomized   
3.1. Are participants (organizations) recruited in a way 

that minimizes selection bias?  

        

3.2. Are measurements appropriate (clear origin, or 

validity known, or standard instrument; and absence of 

contamination between groups when appropriate) 

regarding the exposure/intervention and outcomes?  

        

3.3. In the groups being compared (exposed vs. non-

exposed; with intervention vs. without; cases vs. 

controls), are the participants comparable, or do 

researchers take into account (control for) the 

difference between these groups?  

        

3.4. Are there complete outcome data (80% or above), 

and, when applicable, an acceptable response rate (60% 

or above), or an acceptable follow-up rate for cohort 

studies (depending on the duration of follow-up)?  

        

4. Quantitative 

descriptive  
4.1. Is the sampling strategy relevant to address the 

quantitative research question (quantitative aspect of 

the mixed methods question)?  

        

4.2. Is the sample representative of the population 

understudy?  

        

4.3. Are measurements appropriate (clear origin, or 

validity known, or standard instrument)?  

        

4.4. Is there an acceptable response rate (60% or 

above)?  

        

5. Mixed 

methods  

  

5.1. Is the mixed methods research design relevant to 

address the qualitative and quantitative research 

questions (or objectives), or the qualitative and 

quantitative aspects of the mixed methods question (or 

objective)?  

        

5.2. Is the integration of qualitative and quantitative 

data (or results*) relevant to address the research 

question (objective)?  

        

5.3.   Is appropriate consideration given to the 

limitations associated with this integration, e.g., the 
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divergence of qualitative and quantitative data (or 

results*) in a triangulation design?  

Criteria for the qualitative component (1.1 to 1.4), and appropriate criteria for the 

quantitative component (2.1 to 2.4, or 3.1 to 3.4, or 4.1 to 4.4), must be also 

applied.   

*These two items are not considered as double-barreled items since in mixed methods research, (1) there may 

be research questions (quantitative research) or research objectives (qualitative research), and (2) data may be 

integrated, and/or qualitative findings and quantitative results can be integrated.  

   

PART II. MMAT tutorial  
Types of mixed methods study components or primary studies 

1. Qualitative 

Common types of qualitative research methodology include:  

A. Ethnography  

The aim of the study is to describe and interpret the shared cultural behaviour of a group of 
individuals.  

B. Phenomenology  

The study focuses on the subjective experiences and interpretations of a phenomenon encountered 
by individuals.  

C. Narrative  

The study analyzes life experiences of an individual or a group.  

D. Grounded theory  

Generation of theory from data in the process of conducting research (data collection occurs first).  

E. Case study  

In-depth exploration and/or explanation of issues intrinsic to a particular case. A case can be 
anything from a decision-making process, to a person, an organization, or a country.  

F. Qualitative description  

There is no specific methodology, but a qualitative data collection and analysis, e.g., in-depth 
interviews or focus groups, and hybrid thematic analysis (inductive and deductive).  

Key references: Creswell, 1998; Schwandt, 2001; Sandelowski, 2010. 

 
Methodological quality criteria 

1.1. Are the sources of qualitative data (archives, documents, informants, observations) relevant 

to address the research question (objective)?  

E.g., consider whether (a) the selection of the participants is clear, and appropriate to collect relevant 

and rich data; and (b) reasons why certain potential participants chose not to participate are 

explained.  
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1.2. Is the process for analyzing qualitative data relevant to address the research question 

(objective)?  

E.g., consider whether (a) the method of data collection is clear (in depth interviews and/or group 

interviews, and/or observations and/or documentary sources); (b) the form of the data is clear (tape 

recording, video material, and/or field notes for instance); (c) changes are explained when methods 

are altered during the study; and (d) the qualitative data analysis addresses the question.   

1.3. Is appropriate consideration given to how findings relate to the context, e.g., the setting, in 

which the data were collected? * 

E.g., consider whether the study context and how findings relate to the context or characteristics of 

the context are explained (how findings are influenced by or influence the context). “For example, a 

researcher wishing to observe care in an acute hospital around the clock may not be able to study 

more than one hospital. (…) Here, it is essential to take care to describe the context and particulars of 

the case [the hospital] and to flag up for the reader the similarities and differences between the case 

and other settings of the same type” (Mays & Pope, 1995).   

The notion of context may be conceived in different ways depending on the approach (methodology) 

tradition.  

1.4. Is appropriate consideration given to how findings relate to researchers’ influence, e.g., 
through their interactions with participants?  * 

E.g., consider whether (a) researchers critically explain how findings relate to their perspective, role, 
and interactions with participants (how the research process is influenced by or influences the 
researcher); (b) researcher’s role is influential at all stages (formulation of a research question, data 
collection, data analysis and interpretation of findings); and (c) researchers explain their reaction to 
critical events that occurred during the study.   

The notion of reflexivity may be conceived in different ways depending on the approach 

(methodology) tradition. E.g., “at a minimum, researchers employing a generic approach [qualitative 

description] must explicitly identify their disciplinary affiliation, what brought them to the question, 

and the assumptions they make about the topic of interest” (Caelli, Ray & Mill, 2003, p. 5).  

 

*See suggestion on the MMAT wiki homepage (under '2011 version'):  Independent 

reviewers can establish a common understanding of these two items prior to beginning  the 

critical appraisal. 

 

Types of mixed methods study components  or primary studies 

2. Quantitative randomized controlled (trials)  

Randomized controlled clinical trial: A clinical study in which individual participants are allocated to 
intervention or control groups by randomization (intervention assigned by researchers).  

Key references: Higgins & Green, 2008; Porta, 2008; Oxford Center for Evidence based medicine, 
2009.  

 

 

 
 

Methodological quality criteria 
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2.1. Is there a clear description of the randomization (or an appropriate sequence generation)?  

In a randomized controlled trial, the allocation of a participant (or a data collection unit, e.g., a 
school) into the intervention or control group is based solely on chance, and researchers describe 
how the randomization schedule is generated. “A simple statement such as ‘we randomly allocated’ 
or ‘using a randomized design’ is insufficient”.    

Simple randomization: Allocation of participants to groups by chance by following a predetermined 
plan/sequence. “Usually it is achieved by referring to a published list of random numbers, or to a list 
of random assignments generated by a computer”.  

Sequence generation: “The rule for allocating interventions to participants must be specified, based 
on some chance (random) process”. Researchers provide sufficient detail to allow a readers’ 
appraisal of whether it produces comparable groups. E.g., blocked randomization (to ensure 
particular allocation ratios to the intervention groups), or stratified randomization (randomization 
performed separately within strata), or minimization (to make small groups closely similar with 
respect to several characteristics).  

  

2.2. Is there a clear description of the allocation concealment (or blinding when applicable)?  

The allocation concealment protects assignment sequence until allocation. E.g., researchers and 
participants are unaware of the assignment sequence up to the point of allocation. E.g., group 
assignment is concealed in opaque envelops until allocation.  

The blinding protects assignment sequence after allocation. E.g., researchers and/or participants are 
unaware of the group a participant is allocated to during the course of the study.  

  

2.3. Are there complete outcome data (80% or above)?  

E.g., almost all the participants contributed to almost all measures.  

  

2.4. Is there low withdrawal/drop-out (below 20%)?  

E.g., almost all the participants completed the study.  

  

 

 Types of mixed methods study components or primary studies 

3. Quantitative non-randomized  

Common types of design include (A) non-randomized controlled trials, and (B-C-D) observational 
analytic study or component where the intervention/exposure is defined/assessed, but not assigned 
by researchers.  

  

A. Non-randomized controlled trials  

The intervention is assigned by researchers, but there is no randomization, e.g., a pseudo-
randomization. A non-random method of allocation is not reliable in producing alone similar groups.   

 
B. Cohort study   

Subsets of a defined population are assessed as exposed, not exposed, or exposed at different 
degrees to factors of interest. Participants are followed over time to determine if an outcome occurs 
(prospective longitudinal).  

 
C. Case-control study  
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Cases, e.g., patients, associated with a certain outcome are selected, alongside a corresponding 
group of controls. Data is collected on whether cases and controls were exposed to the factor under 
study (retrospective).  
D. Cross-sectional analytic study  

At one particular time, the relationship between health-related characteristics  

(outcome) and other factors (intervention/exposure) is examined. E.g., the frequency of outcomes is 
compared in different population sub-groups according to the presence/absence (or level) of the 
intervention/exposure.  

  

Key references for observational analytic studies: Higgins & Green, 2008; Wells, Shea, O'Connell, 
Peterson, et al., 2009.  

 

Methodological quality criteria 

3.1. Are participants (organizations) recruited in a way that minimizes selection bias?  

At recruitment stage:  

For cohort studies, e.g., consider whether the exposed (or with intervention) and non-exposed (or 
without intervention) groups are recruited from the same population.  

For case-control studies, e.g., consider whether same inclusion and exclusion criteria were applied to 
cases and controls, and whether recruitment was done independently of the intervention or 
exposure status.  

For cross-sectional analytic studies, e.g., consider whether the sample is representative of the 

population.  

  

3.2. Are measurements appropriate (clear origin, or validity known, or standard instrument; 

and absence of contamination between groups when appropriate) regarding the 

exposure/intervention and outcomes?  

At data collection stage:  

E.g., consider whether (a) the variables are clearly defined and accurately measured; (b) the 
measurements are justified and appropriate for answering the research question; and (c) the 
measurements reflect what they are supposed to measure.   

For non-randomized controlled trials, the intervention is assigned by researchers, and so consider 
whether there was absence/presence of a contamination. E.g., the control group may be indirectly 
exposed to the intervention through family or community relationships.   

3.3. In the groups being compared (exposed vs. non-exposed; with intervention vs. without; cases 

vs. controls), are the participants comparable, or do researchers take into account (control for) 

the difference between these groups?  

At data analysis stage:  

For cohort, case-control and cross-sectional, e.g., consider whether (a) the most important factors 
are taken into account in the analysis; (b) a table lists key demographic information comparing both 
groups, and there are no obvious dissimilarities between groups that may account for any 
differences in outcomes, or dissimilarities are taken into account in the analysis.  

3.4. Are there complete outcome data (80% or above), and, when applicable, an acceptable 

response rate (60% or above), or an acceptable follow-up rate for cohort studies (depending on 

the duration of follow-up)?  

Types of mixed methods study components  or primary studies 
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4. Quantitative descriptive studies  

Common types of design include single-group studies:  

  

A. Incidence or prevalence study without comparison group  

In a defined population at one particular time, what is happening in a population, e.g., frequencies of 

factors (importance of problems), is described (portrayed).  

  

B. Case series   

A collection of individuals with similar characteristics are used to describe an outcome.  

  

C. Case report   

An individual or a group with a unique/unusual outcome is described in details.  

  

Key references: Critical Appraisal Skills Programme, 2009; Draugalis, Coons & Plaza, 2008. 

Methodological quality criteria 

4.1. Is the sampling strategy relevant to address the quantitative research question (quantitative 

aspect of the mixed methods question)?  

E.g., consider whether (a) the source of sample is relevant to the population under study; (b) when 
appropriate, there is a standard procedure for sampling, and the sample size is justified (using power 
calculation for instance).  

  

4.2. Is the sample representative of the population understudy?  

E.g., consider whether (a) inclusion and exclusion criteria are explained; and (b) reasons why certain 
eligible individuals chose not to participate are explained.  

  

4.3. Are measurements appropriate (clear origin, or validity known, or standard instrument)?  

E.g., consider whether (a) the variables are clearly defined and accurately measured; (b) 
measurements are justified and appropriate for answering the research question; and (c) the 
measurements reflect what they are supposed to measure.  

  

4.4. Is there an acceptable response rate (60% or above)?  

The response rate is not pertinent for case series and case report. E.g., there is no expectation that a 
case series would include all patients in a similar situation.  

  

   

Types of mixed methods study components or primary studies  

5. Mixed methods  

Common types of design include:  

A. Sequential explanatory design  

The quantitative component is followed by the qualitative. The purpose is to explain quantitative 
results using qualitative findings. E.g., the quantitative results guide the selection of qualitative data 
sources and data collection, and the qualitative findings contribute to the interpretation of 
quantitative results.  
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B. Sequential exploratory design  

The qualitative component is followed by the quantitative. The purpose is to explore, develop and 
test an instrument (or taxonomy), or a conceptual framework (or theoretical model). E.g., the 
qualitative findings inform the quantitative data collection, and the quantitative results allow a 
generalization of the qualitative findings.  

  

C. Triangulation design  

The qualitative and quantitative components are concomitant. The purpose is to examine the same 
phenomenon by interpreting qualitative and quantitative results (bringing data analysis together at 
the interpretation stage), or by integrating qualitative and quantitative datasets (e.g., data on same 
cases), or by transforming data (e.g., quantization of qualitative data).   

 

D. Embedded design  

The qualitative and quantitative components are concomitant. The purpose is to support a 
qualitative study with a quantitative sub-study (measures), or to better understand a specific issue of 
a quantitative study using a qualitative sub-study, e.g., the efficacy or the implementation of an 
intervention based on the views of participants.  

  

Key references: Creswell & Plano Clark, 2007; O’Cathain, 2010. 

Methodological quality criteria 

5.1. Is the mixed methods research design relevant to address the qualitative and quantitative 

research questions (or objectives), or the qualitative and quantitative aspects of the mixed 

methods question (or objective)?  

E.g., the rationale for integrating qualitative and quantitative methods to answer the research 
question is explained.  

  

5.2. Is the integration of qualitative and quantitative data (or results) relevant to address the 

research question (objective)?  

E.g., there is evidence that data gathered by both research methods was brought together to form a 
complete picture, and answer the research question; authors explain when integration occurred 
(during the data collection-analysis or/and during the interpretation of qualitative and quantitative 
results); they explain how integration occurred and who participated in this integration.  

  

5.3.   Is appropriate consideration given to the limitations associated with this integration, e.g., 

the divergence of qualitative and quantitative data (or results)?  
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