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Abstrakt  
Bakgrund: Enligt WHO hade mer än var tredje kvinna i världen blivit utsatt för fysiskt eller 

sexuellt våld. Våldsutsatthet kunde resultera i skuld och skam vilket på sikt kunde leda till 

depression, låg självkänsla, lågt självförtroende och suicidförsök. Utöver den fysiska 

omvårdnaden av sår och frakturer förväntades sjuksköterskan även att stötta, ingjuta 

trygghet samt stärka kvinnans tilltro till sin egen förmåga och värde. Syfte: Syftet var att 

belysa sjuksköterskans erfarenheter av möten med våldsutsatta kvinnor. Metod: 

Litteraturöversikten skapades genom systematiska databassökningar och belyste 

forskningsläget inom problemområde med hjälp av deduktiv analys. Resultat: Resultatet 

presenterades under rubriker baserade på essentiella begrepp ur Joyce Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer och visade att myter, stereotyper och 

rädslor hindrade sjuksköterskorna i deras arbete. De kände sig osäkra på hur de skulle 

kommunicera med kvinnan och vilka frågor som var lämpliga att ställa. Mötet med 

kvinnorna påverkade även sjuksköterskan privat och professionellt. Möjlighet till mer 

utbildning gällande våld i nära relationer önskades. Diskussion: Resultatet visade att 

sjuksköterskans arbete med att identifiera och bemöta våldsutsatta kvinnor innebar en 

komplex utmaning. Praktisk och teoretisk utbildning föreslogs för att utveckla beredskapen 

och kunskapen i ämnet. Slutsats: Med hjälp av omvårdnadsteorin har denna 

litteraturöversikt bidragit till att förstå och förklara mötet mellan sjuksköterskan och den 

våldsutsatta kvinnan. För att underlätta det svåra mötet önskades ytterligare forskning kring 

sjuksköterskans erfarenheter, hur myter och fördomar påverkar omvårdnaden samt hur 

ändamålsenliga rutiner och riktlinjer bör utformas.  

 

Nyckelord: Joyce Travelbee, litteraturöversikt, sjuksköterskans erfarenheter, våld i nära 

relationer, våldsutsatta kvinnor 
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Introduktion 

Hälso- och sjukvården är den instans de flesta kvinnor kommer i kontakt med någon gång 

under sin livstid. Det lämnar ett stort ansvar och en unik möjlighet för sjuksköterskan att 

upptäcka och ge stöd till den våldsutsatta kvinnan. Att prata om våld i nära relationer kan 

vara känsligt och mötet mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan kan innebära en 

komplex utmaning. 

Bakgrund 

Våld i nära relationer 

Socialstyrelsen (u.å) beskriver våld i nära relation som ett mönster av händelser som kan 

vara allt från grova brott till subtila svårupptäckta handlingar. Övergreppen kan bestå av en 

kombination av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Fysiskt våld kan definieras som knuffar, 

att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Det psykiska våldet sker med direkta eller indirekta 

hot eller förlöjliganden. Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, samt sexuella 

handlingar som den drabbade inte vågar säga nej till räknas som sexuellt våld.  

World Health Organization (WHO, 2013) visar att mer än var tredje kvinna i världen blivit 

utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Våld i nära relationer förekommer oberoende av ålder, 

social tillhörighet, sexualitet, etnicitet, kulturell eller religiös tillhörighet.  

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2018) redovisar att både män och kvinnor faller offer för 

våld i nära relation men den vanligaste formen utövas av en man mot en kvinna. Kvinnor 

utsätts dessutom i större utsträckning för grövre våld av sina manliga partners. Av de 

personer som utsattes för grovt våld i en nära relation år 2012 uppgav 29,1 procent av 

kvinnorna och 2,4 procent av männen att de var i behov av sjukvård till följd av skadorna. 

Devries et al. (2010) påtalar att risken för kvinnor att drabbas av våld i nära relation ökar i 

samband med graviditet. Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK, 2017) menar dessutom att 

risken att utsättas för våld av sin partner är lika stor som att drabbas av diabetes eller 

havandeskapsförgiftning under graviditeten. Svavarsdóttir och Orlygsdottir (2008) 

understryker vikten av att fråga om våldsutsatthet på både akutmottagningar och 

mödravårdcentraler i mötet med gravida kvinnor. 
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Kvinnans erfarenheter av mötet med sjuksköterskan 

Den våldsutsatta kvinnan befinner sig i en extremt utsatt position både i hemmet men också 

i mötet med sjuksköterskan. Vissa kvinnor lider redan av låg självkänsla och skam relaterad 

till våldsutsattheten och det finns även en rädsla för ett dömande bemötande från 

sjuksköterskan (Watt, Bobrow & Moracco, 2008). Enligt Feder, Hutson och Ramsay (2006) 

önskar våldsutsatta kvinnor att bli bemötta med empati och förståelse och utan dömande 

attityder. De önskar också att sjuksköterskan försöker stärka deras självförtroende och 

bekräftar att våldet de utsatts för inte är deras fel. Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage 

(2014) beskriver att kvinnorna upplever att de inte blir tagna på allvar och att sjuksköterskan 

inte alltid förstår allvaret i deras situation. Sjuksköterskan upplevs stundom som 

osympatisk, fördömande och likgiltig. Stödet från sjuksköterskan upplevs bristfälligt när 

kvinnorna hänvisas vidare till andra myndigheter, när de inte erhåller tillräcklig information 

och inte heller följs upp av sjuksköterskan. Vidare beskriver Pratt-Eriksson et al. (2014) att 

kvinnorna ser det som meningslöst att berätta om vad de utsatts för eftersom de upplever att 

de inte får det stöd de behöver. Detta kan i sin tur leda till att kvinnan distanserar sig från 

sjuksköterskan och därmed minskar också möjligheterna för henne att ta emot hjälp och stöd 

(ibid.). Bradbury-Jones, Taylor, Kroll och Duncan (2014) beskriver att de våldsutsatta 

kvinnorna ofta är medvetna om att det ingår i sjuksköterskans profession att ställa frågan om 

hot och våld och många kvinnor vill bli tillfrågade. Dock finns en rädsla för hur 

sjuksköterskan kommer att ta emot och hantera svaret.  

 

Konsekvenser av våldet 

Skammen och skuldkänslorna som de våldsutsatta kvinnorna upplever beror ibland på att 

de har svårt att lämna den destruktiva relationen. En anledning till att kvinnorna stannar i 

relationerna beror på att de är i beroendeställning till sin partner där de saknar alternativ till 

att bryta sig loss. Beroendeställningen kan vara av ekonomisk karaktär men det kan också 

innebära hot om att ta barn och hem ifrån henne. Kärlek och starka band till den som utför 

våldet kan också vara en anledning till svårigheterna att lämna förövaren (Watt et al., 2008). 

Våldsutsatthet leder ofta till skuld och skam vilket på sikt kan resultera i depression, låg 

självkänsla, lågt självförtroende och suicidförsök. Ytterligare konsekvenser av våldet kan 

vara sömnproblem, aptitlöshet, humörsvängningar och förlorad levnadsglädje. Låg 
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självkänsla kan leda till att kvinnan inte anser att hon varken förtjänar respekt, kärlek eller 

hälsosamma relationer. Hon kan även uppleva det som sin uppgift att hålla samman 

familjen och en separation kan då erfaras som ännu ett misslyckande. Det kan även finnas en 

rädsla hos kvinnan att söka hjälp då den våldsamma hemsituationen riskerar att förvärras 

om hon senare skulle vilja återförenas med mannen som utför våldet (Loke, Wan & Hayter, 

2012). 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of Nurses, 

(ICN, 2014) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Socialstyrelsen (2016) beskriver att sjuksköterskan är skyldig att fråga om våldsutsatthet om 

en patient uppvisar symtom eller tecken på att denne utsatts för våld. Om misstankar kring 

våld eller övergrepp uppstår är sjuksköterskan enligt Socialtjänstlagen skyldig att ta reda på 

om det finns barn som den våldsutsatte ansvarar för och anmäla ärendet till socialtjänsten 

(SoL, SFS 2001:453, kap.14, 1 §). Socialstyrelsen (2016) beskriver även sjuksköterskans ansvar 

att informera om möjligheten till vård och stöd från olika instanser och 

frivilligorganisationer. Allt som observerats och som väckt misstanke om våld och övergrepp 

ska dokumenteras i patientjournalen.  

 

Olive (2007) beskriver att sjuksköterskan på akutmottagningen ofta är den första som möter 

den våldsutsatta kvinnan och spelar således en viktig roll i kvinnans situation. Utöver den 

fysiska omvårdnaden av sår och frakturer så förväntas sjuksköterskan också att stötta, 

ingjuta trygghet samt motivera till att stärka kvinnans tilltro till sin egen förmåga och värde. 

Hendersen (2001) menar att fördomar, värderingar och attityder hos sjuksköterskan kan 

utgöra ett hinder i mötet och kommunikationen med den våldsutsatta kvinnan. Reisenhofer 

och Seibold (2013) menar att sjuksköterskan bör respektera kvinnans integritet och värdighet 

samt ta avstånd från en dömande attityd och förhållningssätt för att kunna ge god 

omvårdnad och ett gott bemötande. I mötet med kvinnan bör sjuksköterskan enligt Olive 

(2007) erbjuda både emotionellt och psykologiskt stöd genom att lyssna, visa omtanke och 

förståelse samt att visa respekt för kvinnans egna beslutsfattande. Sjuksköterskan kan även 

hjälpa till med att utforma säkerhetsstrategier. Det kan innebära att tillsammans med den 
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våldsutsatta kvinnan skapa en plan för hur hon ska ha tillgång till pengar och viktiga 

dokument samt se ut säkra områden och platser hon bör undvika när en situation börjar bli 

våldsam. 

 

Teoretisk anknytning 
Joyce Travelbee redogör i sitt verk Interpersonal aspects of nursing (1971) för sin 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer. Fyra essentiella begrepp ur hennes teori 

har valts som grund för denna uppsats. Dessa är Mellanmänskliga relationer, Kommunikation, 

Lidande samt Sjuksköterskan, se Fig. 1. 

 

Figur 1. Utvalda essentiella begrepp 

 

Travelbee (1971, s.119-121) menar att sjuksköterskan och patienten behöver lägga sina 

stereotypa uppfattningar åt sidan och se individen i varandra för att uppnå reell kontakt och 

en mellanmänsklig relation. Enligt Travelbee finns det olika typer av interaktion mellan 

sjuksköterska och patient och dessa benämner hon som automatisk, hjälpande och ofrivillig 

sjuksköterske-patient-interaktion. Goda relationer uppstår inte utan ansträngning och bör 

utvecklas av sjuksköterskan i mötet med patienten. Det innebär att sjuksköterskan måste 

strukturera sitt arbete, använda all tillgänglig kunskap och insikt samt veta vad hon gör, hur 

hon gör det och hur hennes tidigare erfarenheter påverkar hennes nuvarande arbetssätt. 

Travelbee (1971, s. 95) beskriver kommunikationen som en viktig del i relationskapandet och 

menar att den kan användas till att attrahera eller stöta bort, till att hjälpa eller såra. Genom 

kommunikation förmedlar sjuksköterskan sin omsorg. Det sker ofta verbalt men också icke-

verbalt genom blickar, kroppsspråk och sättet hon utför omvårdnaden på. Lidande är 

ytterligare en betydande del i teorin och Travelbee (1971, s. 61) beskriver det som en 

erfarenhet som upplevs och genomlids av individen. Lidandet kan vara av både fysisk, 

psykisk, social och existentiell karaktär och lidande är något som både patient och 

Mellanmänskliga 
relationer

Kommunikation Lidande Sjuksköterskan
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sjuksköterska får erfara. Sjuksköterskan beskrivs enligt Travelbee (1971, s. 40) som en 

människa på samma sätt som alla andra. Skillnaden är att sjuksköterskan i sin profession 

besitter speciella färdigheter som är ämnade för att hjälpa andra att förebygga sjukdom samt 

att upprätthålla bästa möjliga hälsa.  

Problemformulering 
Våld i allmänhet och våld i nära relationer mot kvinnor i synnerhet är ett omfattande 

problem. Våldet kan få svåra konsekvenser, inte minst för den som faller offer för det, men 

också för sjuksköterskan. I det komplexa mötet med den våldsutsatta kvinnan spelar 

sjuksköterskan en viktig roll och har således möjlighet att förutom att behandla de fysiska 

skadorna, även upptäcka, bemöta samt ge viktig information om var kvinnan kan vända sig 

vid behov av fysiskt och juridiskt skydd. För att sjuksköterskan ska kunna ge den bästa 

tänkbara omvårdnaden till den våldsutsatta kvinnan krävs det att det forskas i ämnet samt 

att befintlig forskning lyfts fram. Genom att synliggöra forskningen kan lärosäten som 

tillhandahåller sjuksköterskeutbildningen se över sina kursplaner för att se om 

sjuksköterskestudenten får med sig tillräckliga kunskaper om våld i nära relation. 

Denna studie ämnar undersöka hur sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan kan förstås och förklaras med hjälp av Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av möten med våldsutsatta kvinnor.  

Metod 

Design 

Denna studie följer karakteristisk design för en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är ett 

vetenskapligt arbete som ämnar skapa en överblick av kunskapsläget inom ett begränsat 

område. Det innebär att utforska och systematiskt söka och samla redan befintlig forskning 

för att skapa en bred bild av vad som tidigare studerats. Litteraturöversikten presenterar 

sedan ett nytt syntetiserat resultat som är övergripande för den befintliga forskningen 

(Friberg, 2017, s. 141). 
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Inklusions- och exklusionskriterier  

Vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ och kvantitativ design inkluderades. 

Artiklarna skulle belysa sjuksköterskans arbete med att möta kvinnor som drabbats av 

fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i nära relation. De i studierna beskrivna kvinnorna skulle 

vara minst 18 år. Artiklar med svenskt eller engelskt språk som publicerats från år 2000 och 

framåt inkluderades. Artiklarna skulle även innehålla ett avsnitt där forskarna beskrev sitt 

etiska resonemang. Endast artiklar som bedömdes hålla medelhög till hög kvalitet efter 

granskning med hjälp av Fribergs (2017, s. 187-188) mall för kvalitetsgranskning 

inkluderades. Artiklar som belyste våld i nära relation mot män exkluderades. Artiklar som 

innefattade specialistutbildade sjuksköterskor samt andra yrkeskategorier såsom läkare och 

undersköterskor exkluderades. I de fall en relevant artikel innehöll flera yrkeskategorier eller 

specialistutbildade sjuksköterskor inkluderades den enbart om artikelns resultat tydliggjorde 

vad den grundutbildade sjuksköterskan lämnat för information.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningarna utfördes i omvårdnadsdatabasen Cinahl samt den medicinska 

databasen Pubmed. Svenska MeSH-ordlistan av Karoliska Institutet har använts för att hitta 

och översätta relevanta MeSH-termer. Cinahl Headings och MeSH-termer som användes var 

Battered Women, Domestic Violence, Spouse Abuse och Intimate Partner Violence relaterat 

till ord och begrepp i syfte samt inklusionskriterier. Cinahl Heading och MeSH-termer som 

Nurse Attitudes, Nurse’s Role och Nurse-Patient Relations användes för att finna litteratur 

som belyste sjuksköterskans perspektiv och erfarenheter. Termernas relevans undersöktes i 

preliminära sökningar och deras innebörd kontrollerades i respektive databas. För översikt 

och beskrivning av använda termer, se tabell 1. Översikt av meningsbärande ord och begrepp. För 

systematiska sökningar kombinerades termerna med de booleska operatorerna AND och 

OR. 

 

 

 

 

 



7 

Tabell 1.  

Översikt av meningsbärande ord och begrepp  

Meningsbärande 

ord och begrepp 
Cinahl Headings 
-samt Cinahls beskrivning. 

Mesh-termer 
-samt Pubmed beskrivning. 

Sjuksköterskans 

erfarenheter och 

roll 

Nurse Attitudes 
 - Sjuksköterskans förhållningssätt och 

känslor. 
Nursing Role 
-Beskrivning saknas 

Nurse- Patient Relations 
-Interaktionen mellan patient och sjuksköterska. 
  
Nurse’s Role 
-Förväntad funktion av någon inom 

sjuksköterskeprofessionen. 

Våld i nära relation  Domestic Violence 
-Avsiktliga och upprepade övergrepp av 

en familjemedlem mot en annan 

familjemedlem 
  
Intimate Partner Violence 
- Övergrepp av ens nuvarande eller före 

detta partner 

Intimate Partner Violence 
- Ett mönster av övergrepp och tvingande beteende av 

en individ mot deras partner eller maka/make. Det kan 

innebära fysiska skador, psykologisk misshandel, 

sexuella övergrepp, ökad isolering, förföljelse, 

berövande, skrämsel samt tvång om fortplantning. 

Våldsutsatta 

kvinnor 
Battered Women 
-Kvinnor som misshandlas fysiskt och 

psykiskt över en längre period. Vanligtvis 

av sin make eller annan dominant 

mansgestalt. Kvinnan kan uppleva 

känslor av hjälplöshet, konstant rädsla och 

känna saknad förmåga att fly. 

Battered Women 
- Kvinnor som misshandlas fysiskt och psykiskt över en 

längre period. Vanligtvis av sin make eller annan 

dominant mansgestalt. Karaktäristiskt är att kvinnan 

kan uppleva känslor av hjälplöshet, konstant rädsla och 

känna saknad förmåga att fly. 

 

 

Avgränsningar som användes var svenskt och engelskt språk samt att artiklarna publicerats 

från år 2000 och framåt. Valda artiklar skulle, i de fall de inte kunde avgränsas med peer 

reviewed, vara publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter vilket bekräftades via 

Ulrichsweb. En informationsvetare konsulterades för att säkerställa söksträngarnas relevans 

och kvalitet. Genom manuella sökningar i inkluderade artiklars referenslistor påträffades 

ytterligare en artikel att inkludera i litteraturöversikten. För presentation av 

litteratursökningarna se tabell 2. Översikt av sökningar. 
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Tabell 2.   

Översikt av sökningar 

Databas 
Sökdatum 

Sökord 
  

  

Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval  Vald artikel 

Cinahl 
18/09/11 

((MH "Nursing Role") OR 

(MH "Nurse Attitudes")) 

AND ((MH "Battered 

Women") OR (MH 

"Domestic Violence") OR 

(MH "Intimate Partner 

Violence")) 

English, Swedish 
Peer Reviewed 
From 2000 to 2018 

218 *50 

**8 

***5 

****5 

Ben-Natan, Ben-Ari, Bader & 
Hallak (2012) 
Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, 

Sartini & Sasso (2016) 
Goldblatt (2009) 
Inoue & Armitage (2006) 
Tower, Rowe & Wallis (2014) 

PubMed 
18/09/13 

("Nurse's Role"[Mesh] OR 

"Nurse-Patient 

Relations"[Mesh) AND 

("Intimate Partner 

Violence"[Mesh] OR 

"Battered Women"[Mesh]) 

English, Swedish 
From 2000 to 2018 

225 *47 

**6 

***3 

****3 

Häggblom, Hallberg & 

Möller (2005) 
Häggblom & Möller (2006) 
Wath, Wyk & Rensburg (2013) 

Manuell 

sökning 
18/09/27 

    
Robinson (2010) 

* Antal valda efter läst titel. ** Antal valda efter läst abstrakt. ***Antal valda efter läst artikel. ****Antal valda efter kvalitetsgranskning. 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsbedömning 

För att säkerställa systematik och hög kvalitet genom denna litteraturöversikt har 

urvalsprocessen utförts noggrant i flera steg. I ett första urval lästes samtliga titlar i 

träfflistorna för en första relevansbedömning. Därefter lästes abstrakten i de artiklar där 

titeln överensstämde med problemområdet. I de fall artiklarna inte svarade mot 

litteraturöversiktens syfte och kriterier förkastades de. I nästa steg lästes resterande artiklar i 

sin helhet för att ytterligare avgöra dess relevans. Även i detta skede förkastades artiklar som 

inte svarade mot de uppsatta kriterierna. De återstående artiklarna kvalitetsgranskades med 

hjälp av Fribergs (2017, s. 187-188) Mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa 

studier, se bilaga 1, för att fastställa vilket mått av vetenskaplighet de höll. 

Kvalitetsgranskningsmallarna innehöll 14 respektive 13 frågor. Artiklarna granskades med 

fokus på metodavsnittet och klassificerades sedan i termer av medelhög alternativt hög 

kvalitet. Samtliga artiklar granskades gemensamt för att kunna diskutera frågorna, svaren 

och den slutliga bedömningen. Varje fråga om artikelns disposition och innehåll besvarades 

utförligt och värderades utifrån förvärvade kunskaper gällande omvårdnadsforskning. 
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Bedömningen grundade sig i artiklarnas innehåll, struktur, logik, vetenskapliga förankring, 

etiska resonemang samt transparens och hur väl dessa delar beskrevs, se bilaga 2.  Mall för 

stöd vid kvalitetsbedömning. För översikt av inkluderade artiklar se bilaga 3. Litteraturöversiktens 

resultat bygger på nio vetenskapliga artiklar där sex är av kvalitativ design och tre är av 

kvantitativ design.  

 

Analys 

Denna litteraturöversikt ämnade att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan samt att förklara och förstå mötet med hjälp av Joyce Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga relationer. För att undersöka teorins hållbarhet och 

applicerbarhet på problemområdet antogs ett deduktivt förhållningssätt. Fyra essentiella 

begrepp ur teorin valdes för att kunna utföra en deduktiv analys. Detta innebar att resultat 

som överensstämde med respektive begrepp eftersöktes i analysen. De utvalda begreppen 

var mellanmänskliga relationer, kommunikation, lidande och sjuksköterskan.  

 

Ett deduktivt förhållningssätt innebär att utgå från en teori eller hypotes för att fastställa om 

denna kan användas för att förstå och förklara ett fenomen. I analysprocessen eftersöks 

evidens för teorins hållbarhet vilket sedan presenteras under ett resultat eller i en diskussion 

(Polit & Beck, 2017, s. 81). Fribergs (2017, s.148-150) beskrivning av analysprocessen 

användes som vägledning för att säkerställa ett systematiskt analysförfarande. Analysen 

utfördes i flera steg för att identifiera fynden samt likheter och olikheter i artiklarnas resultat. 

Initialt lästes de valda artiklarna flertalet gånger. Artiklarnas resultat översattes till svenska 

med hjälp av engelskt-svenskt lexikon. Detta gjordes för att få en överblick och förståelse för 

innehållet. Vidare sammanställdes och sorterades artiklarnas resultat under de valda 

begreppen, se bilaga 4, Mall för deduktiv analys med tillhörande exempel. Mallen bidrog till att 

skapa överblick över likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. För översikt över 

fördelning av resultat under essentiella begrepp se bilaga 5. De genom analysprocessen 

framkomna fynden presenterades slutligen i form av ett nytt syntetiserat resultat. Under 

resultatets olika rubriker blandas kvalitativ och kvantitativ data med citat för att tydligt 

beskriva sjuksköterskans erfarenheter. 
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Etiska överväganden 

Under arbetet med denna litteraturöversikt har ambitionen varit att söka, granska och 

analysera de vetenskapliga artiklarna med ett så opartiskt förhållningssätt som möjligt. 

Intensionen har varit att hantera förförståelsen genom att försöka omvandla förutfattade 

meningar och föreställningar till nyfikenhet och iver att istället nå ny kunskap. Ambitionen 

har varit att på ett ödmjukt, respektfullt men också kritiskt sätt läsa, översätta, tolka, 

analysera och syntetisera de utvalda artiklarnas innehåll. Stor hänsyn har tagits till 

forskarnas och studiedeltagarnas formuleringar för att inte förvanska dess innebörd.  

Resultat  

Litteraturöversiktens resultat beskriver sjuksköterskans erfarenheter av möten med 

våldsutsatta kvinnor. Resultatets rubriker Förutsättningar för mellanmänskliga relationer, 

Kommunikativa aspekter, Lidande som konsekvens och Sjuksköterskans professionella roll baseras på 

utvalda essentiella begrepp ur Joyce Travelbees (1971) omvårdnadsteori om 

mellanmänskliga relationer och presenteras i Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Rubriker baserade på essentiella begrepp 
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Förutsättningar för mellanmänskliga relationer  

I en enkätstudie uppgav mer än hälften av sjuksköterskorna (n=31) att de upplevde det svårt 

att ta emot och bemöta våldsutsatta kvinnor (Di Giacomo, Cavallo, Bagnasco, Sartini & 

Sasso, 2016). Vissa sjuksköterskor uppvisade rädslor, tydliga fördomar och stereotypa 

uppfattningar vilket påverkade dem i mötet med kvinnorna (Inoue & Armitage, 2006; 

Robinson, 2010). Sjuksköterskorna uppgav att de kände misstro och ambivalens i mötet med 

kvinnorna (Robinson, 2010; Tower, Rowe & Wallis, 2014). De beskrev även uppfattningar om 

att kvinnorna inte kommer att följa sjuksköterskans ordinationer och att kvinnorna inte 

kommer att tala sanning i sin kontakt med hälso- och sjukvården (Robinson, 2010). 

Sjuksköterskorna uttryckte även frustration när deras kollegor misstrodde eller misslyckades 

med att identifiera den våldsutsatta kvinnan. Kollegorna skyllde på tidsbrist men 

sjuksköterskorna trodde att det grundade sig i rädsla (Häggblom & Möller, 2006).  

 

I studien av Häggblom, Hallberg och Möller (2005) framkommer det att nästan två 

tredjedelar av sjuksköterskorna (n=133) ansåg att alkohol- och droganvändande låg till 

grund för våld i nära relation. En fjärdedel ansåg att våldet kunde vara ett resultat av 

kvinnans hjälplösa personlighet och mer än en fjärdedel menade att om kvinnan tog illa upp 

av misshandeln skulle hon redan ha lämnat mannen (ibid.). Uppfattningen om att kvinnans 

beteende kan ha föranlett våldet återfanns hos en tredjedel av sjuksköterskorna (n=31) i 

studien av Di Giacomo et al. (2016). I studien av Ben-Natan, Ben-Ari, Bader och Hallak (2012) 

ansåg endast 1 av 80 sjuksköterskor att kvinnan själv kunde vara anledningen till våldet. 

Flera sjuksköterskor ansåg att våld i nära relationer inte var ett hälsoproblem utan ett socialt 

problem (Robinson, 2010). Vissa sjuksköterskor lyckades med att bemöta den våldsutsatta 

kvinnan på ett adekvat sätt trots att de hade och visste om att de hade fördomar och 

motstridiga känslor (Inoue & Armitage, 2006; Tower et al., 2014). Vissa sjuksköterskor 

beskrev att de hade ett humanistiskt, altruistiskt och holistiskt synsätt. De såg omvårdnaden 

av den våldsutsatta kvinnan som sin uppgift, oavsett ramverk eller sociala förväntningar 

(Inoue & Armitage, 2006).  
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Sjuksköterskorna i studien av Häggblom och Möller (2006) beskrev att de blev guidade av 

sina känslor och att intuition var nyckeln för att kunna upptäcka den våldsutsatta kvinnan. 

Användandet av intuition för identifikation beskrivs i citatet: 

 

The [woman’s] history may not match to how her body looks . . . or what she says 
or what she requests help for.... They are highly health consumers . . . they return 
again and again maybe for a foot problem which should have being healed by 
now . . . heart problems . . . sleeping problems. (Häggblom & Möller, 2006, s.1080) 

 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att de fokuserade på kvinnans styrkor och 

överlevnadsförmåga. De påtalade vikten av att visa förståelse och empati i mötet med 

kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna i studien av Robinson (2010) beskrev 

att även om mötet med den våldsutsatta kvinnan var svårt upplevdes fördelar och 

framgångar med deras arbete. Att adressera problemet med våld i nära relation ansågs 

stärka kvinnan och eventuellt hjälpa henne att frigöra sig i framtiden. 

 

Kommunikativa aspekter 

Sjuksköterskorna beskrev att små medel kunde påverka kommunikationen. De påtalade 

vikten av att inte döma eller förminska samt att lyssna, vara uppmärksam och att visa 

respekt. Detta var viktiga komponenter för att den våldsutsatta kvinnan skulle känna sig 

trygg med att berätta om vad hon varit utsatt för (Tower et al., 2014; Häggblom & Möller, 

2006). Sjuksköterskorna påtalade även vikten av att samtala på en trygg och avskild plats 

(Häggblom & Möller, 2006). Kommunikationens karaktär beskrivs i citatet: 

 
... probably just being a bit more attentive and trying to listen and always ( ... ) just keep 

asking them if they’re ok and if there’s anything they want …. Or just simple things like ( ... ) 

just in the tone of voice, just to be really compassionate and caring and you know supportive. 

I think that would help. (Tower et al., 2014, s. 221) 

 

I vissa fall krävdes upprepade möten mellan sjuksköterskan och den våldsutsatta kvinnan 

för att hon skulle våga berätta vad hon blivit utsatt för. En av de viktigaste faktorerna i den 

terapeutiska dialogen var att förstå kvinnas långa process att lämna den våldsamma 

partnern. Vidare beskrevs vikten av att öka kvinnans självförtroende och höja hennes 
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medvetenhet om konsekvenserna av att stanna i det destruktiva förhållandet samt att belysa 

förövarens ansvar för det våldsamma beteendet (Häggblom & Möller, 2006). 

 

Det framkom att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med utbildning om fenomenet. De 

kände sig osäkra på hur de skulle kommunicera med kvinnan och vilka frågor som var 

lämpliga att ställa (Tower et al., 2014). Tre fjärdedelar av sjuksköterskorna (n=133) i studien 

av Häggblom et al. (2005) rapporterade att de alltid, oftast eller ibland frågade kvinnan om 

hon blivit utsatt för våld. En fjärdedel uppgav att de sällan eller aldrig frågade (ibid.). En 

vanlig orsak till att inte fråga om våldsutsatthet var respekt och rädsla för att kränka 

kvinnans integritet (Häggblom et al., 2005; Robinson, 2010). Övriga orsaker var svårigheter 

att formulera frågan om våldsutsatthet, brist på erfarenhet att ställa frågan samt rädsla för 

svaret. En fjärdedel av sjuksköterskorna var dessutom villiga att enkelt godta att kvinnan 

inte ville svara på frågan om våldsutsatthet (Häggblom et al., 2005). Två orsaker som 

förekom i låg frekvens var tidsbrist samt åsikten att frågan var mindre viktig (Ben-Natan et 

al., 2012; Häggblom et al., 2005). 

 

Lidande som konsekvens  

Sjuksköterskorna beskrev att de känslomässiga linjerna mellan dem själva och den 

våldsutsatta kvinnan suddades ut och de hade svårt att distansera sig från kvinnans 

erfarenheter. Mötet med kvinnan påverkade sjuksköterskorna genom att de grubblade över 

omvårdnaden och den våldsutsatta kvinnans situation även efter arbetstid. De kände sig 

dessutom överväldigade över sina egna känslor och attityder kring kvinnan och upplevde 

dessa som oprofessionella (Goldblatt, 2009; Wath, Wyk & Rensburg, 2013). Den emotionella 

bördan associerad till fenomenet beskrivs i citatet “You feel like crying as well...you can feel 

this is too much really...you feel what she is feeling…” (Wath et al., 2013, s. 2246). Att 

bevittna lidandet hos kvinnan hade stor emotionell påverkan på sjuksköterskan. Mötet ledde 

till blandade känslor av depression, nedstämdhet, rädsla, chock, sympati och ilska. 

Sjuksköterskorna upplevde dessutom återkommande och påträngande minnen av mötet 

med den våldsutsatta kvinnan. De uttryckte dock lättnad över att få hjälpa henne trots den 

negativa erfarenheten det innebar för dem själva (Wath et al., 2013) “...I can see that at least 

what I have done it did make a change...makes me more happy and relieved. Then my stress 
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level is gone... it erased that sadness that was on me…” (Wath et al., 2013, s. 2246). 

Sjuksköterskorna beskrev sin oro över att agera då detta triggade deras egna överväldigande 

känslor av frustration, ångest och stress. Även oron över att kvinnan inte fick tillräckligt med 

hjälp var påträngande (Häggblom & Möller, 2006).  

 

Sjuksköterskorna på akutmottagningen hade sällan en möjlighet att titta åt ett annat håll. De 

var tvungna att konfrontera det de mötte, hur hemskt det än var (Wath et al., 2013). Vissa 

sjuksköterskor negligerade den känslomässiga aspekten och valde att endast utföra de 

fysiska och medicinska uppgifterna för att skydda sig själva mot känslor av ångest och 

hjälplöshet. Det beskrevs som dränerande att förkroppsliga sin patients känslor. Mötet 

beskrevs som ambivalent då sjuksköterskorna kände stark empati och förpliktelse att hjälpa 

kvinnan samtidigt som de var tvungna att skydda sig själva från de överväldigande 

känslorna (Goldblatt, 2009; Häggblom & Möller 2006; Inoue & Armitage, 2006). 

Sjuksköterskorna beskrev även frustration över de kvinnor som återgick till den våldsamma 

relationen. Dessa känslor gjorde att vissa sjuksköterskor slutade att utreda för våld i nära 

relation hos sina patienter (Robinson, 2010). Sjuksköterskorna beskrev att det dessutom 

kunde finnas personliga skäl till distanseringen. De som själva blivit utsatta för våld eller 

övergrepp tenderade att ta ett steg tillbaka i omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan. Dels 

för att skydda sig själva men också för att ge en opartisk behandling till kvinnan. Att skydda 

sig själva känslomässigt var en av sjuksköterskornas strategier för att inte bli utbrända 

(Inoue & Armitage, 2006; Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna upplevde dessutom 

känslor av maktlöshet i mötet med den våldsutsatta kvinnan (Häggblom & Möller, 2006; 

Robinson, 2010).  

 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan underminerade sjuksköterskans tro på en trygg och 

säker värld. Sjuksköterskorna som mött kvinnor som nästan hade blivit dödade av våldet 

uttryckte en stark känsla av besvikelse och frustration över mänskligheten (Goldblatt, 2009; 

Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskan blev medveten om att ingen är immun mot våld 

eller övergrepp. Den vetskapen kunde i sin tur påverka sjuksköterskans privata relationer då 

hon kunde känna ett behov av att försäkra sig om att män i hennes närhet aldrig skulle 

utsätta henne för liknande våldshandlingar (Goldblatt, 2009). Stödet från myndigheter och 
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sjuksköterskornas arbetsgivare upplevdes bristfälliga och stundom nästan helt frånvarande. 

Samtidigt upplevdes det finnas höga krav på prestation från dessa parter. Sjuksköterskorna 

uttryckte dessutom ilska och frustration mot läkare som inte gjorde tillräckligt, mot 

förövaren som undgick straff och mot samhällets saktfärdiga jämställdhetsprocess 

(Häggblom & Möller, 2006). 

 

Sjuksköterskans professionella roll 

Sjuksköterskorna identifierade vad som krävdes för att bemöta den våldsutsatta kvinnan på 

ett framgångsrikt sätt. Målmedvetenhet, kunnighet, uppfinningsrikedom, social mognad, 

empati, ärlighet och flexibilitet var karaktärsdrag som beskrev den professionella 

sjuksköterskan (Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006). Sjuksköterskorna som 

exponerats för fenomenet våld i nära relationer samt verkade i en kontext där det förekom 

och var uppmärksammat av samhället hade lättare att utveckla dessa karaktärsdrag (Inoue 

& Armitage, 2006). En sjuksköterska beskrev betydelsen av sin professionella roll:  

 

That role is extremely important because it is me who attend the person first and 
it is most often I who see the patient last, who says goodbye at the ward. . . . Yes, 
as instruments we are extremely important, I should say that we are the most 
important chain. (Häggblom & Möller, 2006, s. 1084) 

 

Sjuksköterskorna uppgav att de försedde våldsutsatta kvinnor med information om deras 

rättigheter samt gav kontaktuppgifter till socialarbetare eller kvinnojourer. De uppmuntrade 

kvinnorna att anmäla våldsbrottet och förövaren till polisen (Häggblom & Möller, 2006). 

Sjuksköterskorna beskrev att de var tvungna att besitta koordinerande egenskaper för att 

kunna fungera som en länk mellan olika myndigheter och vårdgivare (Häggblom & Möller, 

2006; Tower et al., 2014). I studien av Häggblom et al. (2005) uppgav två tredjedelar av 

sjuksköterskorna (n=133) att de uppmuntrade kvinnorna att göra en polisanmälan. Hälften 

av sjuksköterskorna angav att de tog sig tid att informera kvinnorna om deras rättigheter. 

Knappt hälften av sjuksköterskorna engagerade sig i att följa upp kvinnorna och endast en 

femtedel uppgav att de samarbetade i ett nätverk runt de våldsutsatta kvinnorna. I studien 

av Ben-Natan et al. (2012) angav 68 av 80 sjuksköterskor att de alltid erbjöd hjälp, stöd och 

information till kvinnorna.  
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Mer än hälften av sjuksköterskorna (n=31) ansåg att det är viktigt att noggrant journalföra 

det den våldsutsatta kvinnan har utsatts för inför en eventuell rättsprocess. Ett motiv till att 

inte dokumentera var tron på att kvinnan kunde vara rädd att informationen skulle hamna i 

obehöriga händer. En annan anledning var att sjuksköterskorna inte såg det som viktigt att 

dokumentera om våldsutsattheten i journalen (Di Giacomo et al., 2016). I studien av Ben-

Natan et al. (2012) uppgav 66 av 80 sjuksköterskor att de alltid journalför mötet med kvinnan 

och det hon har utsatts för.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att förekomsten av rutiner och riktlinjer angående våld i nära 

relationer var en framgångsfaktor för omvårdnaden av den våldsutsatta kvinnan och dessa 

borde utformas av arbetsgivaren (Inoue & Armitage, 2006). Häggblom et al. (2005) redovisar 

att endast en tredjedel av sjuksköterskorna (n=133) hade kännedom om arbetsplatsens 

rutiner och riktlinjer kring handläggningen av den våldsutsatta kvinnan. Detta trots 

arbetsgivarens ansträngningar att implementera dessa. Nio av tio sjuksköterskor i studien 

kände inte heller till de riktlinjer som fanns för handläggandet av barn till den våldsutsatta 

kvinnan (ibid.).  

 

Sjuksköterskorna var utbildade i att vårda fysiska trauman men de var sällan utbildade i att 

behandla de psykologiska trauman som medföljde de fysiska. Sjuksköterskorna önskade 

utbildningsprogram riktat till all vårdpersonal som skulle syfta till att öka medvetenheten 

om våld i nära relation samt hur och när det bör misstänkas. De önskade utbildning om hur 

identifieringen av våld i nära relation sker, hur frågor bör formuleras, praktisk samordning 

och hur detta i samhället stigmatiserade ämne bör konfronteras (Häggblom & Möller, 2006; 

Robinson, 2010). En tredjedel av sjuksköterskorna (n=31) uppgav att de genomgått kurser i 

bemötande av våldsutsatta kvinnor samt hantering av ärendet. Ungefär hälften menade att 

de behövde fördjupade kunskaper av de juridiska och relationella aspekterna samt 

tillämpning av processen. En fjärdedel av sjuksköterskorna önskade endast utbildning i de 

relationella aspekterna (Di Giacomo et al., 2016). I studien av Häggblom et al. (2005)  uppgav 

en femtedel av sjuksköterskorna (n=133) att de erhållit baskunskaper om våld i nära 

relationer i sin grundutbildning. Majoriteten av sjuksköterskorna välkomnade mer 

utbildning vad gäller bemötandet av den våldsutsatta kvinnan, samhällets stöd och resurser 
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samt psykologiska effekter. Även utbildning om orsakerna bakom våld i nära relation, 

rättsliga aspekter, pedagogiska kommunikationsmetoder och dokumentation önskades. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier var fasta vägvisare i 

relevansbedömingen och efterföljdes med stor noggrannhet vilket kan ses som en styrka. 

Styrkan ligger sannolikt i att valda artiklar uteslutande belyser sjuksköterskans perspektiv 

på erfarenheter av mötet med den våldsutsatta kvinnan. Den potentiella svagheten ligger i 

det knappa antalet inkluderade artiklar. Åtta länder, Australien, Finland, Israel, Italien, 

Japan, Sverige, Sydafrika, och USA representeras i resultatet. Inga geografiska avgränsningar 

användes och den geografiska spridningen bekräftar att våld i nära relation är ett 

världsomspännande problem och att sjuksköterskor världen över illustrerar liknande 

erfarenheter. Motsägelsefulla resultat gällande stereotypa uppfattningar och handläggning 

av ärendet kan potentiellt härledas till den geografiska och därmed kulturella spridningen. 

Årtalsavgränsningen inkluderade publikationer från år 2000 då preliminära sökningar i 

databasen PubMed visade att forskning i ämnet accelererade efter detta årtal. Erfarenheter 

och känslor av att möta en svårt sargad människa anses rimligen kunna kopplas till 

medkänsla och mänskliga instinkter vilket inte bör ha förändrats nämnvärt på 18 år. 

Däremot finns en möjlighet att samhällets syn, prevalens och utbildning i ämnet kan ha 

utvecklats under dessa år. Den geografiska spridningen samt den potentiella utvecklingen 

över tid kan påverka resultatets överförbarhet på dagens möten med våldsutsatta kvinnor i 

svensk sjukvårdskontext.  

 

Valet att exkludera specialistutbildade sjuksköterskor motiveras med att dessa kan ha 

erhållit mer träning och utbildning i att bemöta våldsutsatta kvinnor, exempelvis i 

barnmorske- eller distriktssköterskeutbildningen. Dessa kunde således vara mer förberedda i 

hur de skulle handskas med fenomenet och därmed ha andra erfarenheter än den 

grundutbildade sjuksköterskan. Att exkludera artiklar som belyste våld i nära relationer mot 

män kan anses ge en ensidig och partisk beskrivning av problematiken. Detta motiveras med 
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att prevalensen av mäns våld mot kvinnor är högre och våldet grövre. Det medges att även 

våld i nära relation mot män är ett utbrett problem. Män som drabbas upplever liknande 

känslor av skam, ångest, suicidtankar, rädsla samt förlorad självkänsla (Nybergh, Enander & 

Krantz, 2016). När litteraturöversikten genomgående belyser våld i nära relation mot 

kvinnor är det sannolikt att informationen i resultatet blir mer jämförbar. Detta kan anses 

vara en styrka i denna litteraturöversikt.  

 

Litteratursökningarna utfördes i databaserna Cinahl, PubMed och Psycinfo. Sistnämnd 

databas gav få relevanta sökträffar och enbart dubbletter vilket kan härledas till databasens 

psykologiska inriktning. Systematiska sökningar med hjälp av Chinal Headings och MeSH-

termer resulterade i nio vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ och kvantitativ design. 

Att inkludera både kvalitativ och kvantitativ data var i denna litteraturöversikt avsiktligt. 

Detta kan troligen ha bidragit till att en bredare bild av tidigare forskning kunnat återges. 

Söksträngar utformades genom boolesk söklogik med noggranna kombinationer av 

operatorerna AND och OR. Denna teknik används för att kombinera begrepp och 

synonymer relaterat till valt syfte och styr sökningarna mot önskade träffar (Östlundh, 2017, 

s. 72-73). Starka söksträngar gav överskådliga, relevanta och uttömmande sökträffar samt 

resulterade i återkommande dubbletter. En informationsvetare konsulterades i ett tidigt 

skede för att bekräfta val av sökstrategi, sökord, kombinationer av dessa samt för att bekräfta 

ett systematiskt förfarande. Östlundh (2017, s. 81-82) uppmuntrar studenter att vända sig till 

en informationsvetare som en del i examensarbetets litteratursökning.  

 

Att samtliga steg i urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskningsprocessen har utförts 

gemensamt kan anses vara en styrka. Dock kan viktig data ha gått förlorad när endast 

titlarna lästes som ett första steg i urvalsprocessen. Att läsa samtliga abstrakt hade rimligen 

kunnat ge en fördjupad förståelse för innehållet i artiklarna i de fall en titel varit otydlig eller 

svårtolkad. För att manifestera hög kvalitet och trovärdighet genom denna litteraturöversikt 

kvalitetsgranskades de valda artiklarna med hjälp av ett vedertaget protokoll för 

kvalitetsgranskning. Endast artiklar som kunde anses hålla medelhög till hög kvalitet 

inkluderades i litteraturöversikten. Kvalitetsgranskningen kan delvis ha blivit föremål för en 

subjektiv bedömning då flera av protokollets frågor var öppna och subjektiva svar inte gick 
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att undvika. Det förblir okänt om artiklarnas kvalitet skulle ha skattats annorlunda med 

hjälp av ett annat protokoll. Analysen utfördes med hjälp av ett deduktivt förhållningssätt 

för att sammankoppla relevant forskning och vald omvårdnadsteori. För att säkerställa att all 

relevant information tillvaratogs utfördes alla analyssteg gemensamt. Kontinuerlig 

återkoppling skedde även till litteraturöversiktens syfte och problemformulering för att 

säkerställa att fynden var relevanta. Analysmallen (bilaga 3.) har sannolikt bidragit till ett 

strukturerat och fylligt resultat samt minimerat risken att data förvanskats i processen. Valet 

av analysmetod kan dock ha bidragit till att viss data gått förlorad då den inte överensstämt 

med de valda begreppen ur omvårdnadsteorin.  

 

Genomgående återkoppling till litteraturöversiktens etiska överväganden har skett. Att som 

kvinna sätta sig in i fenomenet våld i nära relation mot andra kvinnor kan skapa starka 

känslor. Frustration, uppgivenhet, ilska och sorg är känslor som uppkommit under arbetets 

gång. Den potentiella känsloanstormningen diskuterades tidigt i processen och mynnade ut i 

de formulerade etiska övervägandena. Ansträngningar har gjorts för att inte färga resultatet 

och detta anses ha lyckats i hög grad. Även artiklarnas etiska överväganden ansågs vara av 

stor vikt. Sjuksköterskans arbete med våldsutsatta kvinnor och dessa kvinnor i sig kan anses 

vara en speciellt utsatt grupp att studera. Etiska resonemang och överväganden är då än mer 

relevanta i forskning som rör detta. Enligt Polit och Beck (2017 s.139–142) krävs det att 

forskning som involverar människor hanterar och värderar en mängd olika etiska frågor för 

att säkerställa att deltagarnas rättigheter är skyddade och tillgodosedda. 

 

Resultatet återges med noggrannhet och korrekthet. Stor vikt har lagts vid formuleringar 

samt referensteknik för att all information skall kunna härledas till sin ursprungskälla.  

Citat har inkorporerats för att skapa variation och förtydliganden. Ursprungsspråket i citaten 

har bevarats för att inte förlora essensen av vad sjuksköterskan har beskrivit om sina 

erfarenheter. Detta kan troligtvis anses vara en styrka i denna litteraturöversikt.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att fördomar, brist på erfarenhet, kunskap och kommunikativa 

förmågor påverkade sjuksköterskornas arbete. Mötet med den våldsutsatta kvinnan ledde 
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till stor emotionell påverkan på sjuksköterskan. Mer utbildning och utvecklade rutiner och 

riktlinjer önskades.  

 

Resultatet visar att flera sjuksköterskor upplevde svårigheter att möta de våldsutsatta 

kvinnorna. Sjuksköterskorna tenderade att döma kvinnorna och kategoriserade dem och 

deras problem utifrån stereotyper, fördomar och rädslor. Enligt Travelbee (1971, s. 119-120) 

är det sjuksköterskans uppgift att etablera den mellanmänskliga relationen och stereotypa 

uppfattningar utgör ett hinder för att skapa en god relation. Vidare beskriver Travelbee 

(1971, s. 18-19) det terapeutiska användandet av sig själv. För att kunna verka i omvårdnaden är 

det viktigt att veta hur ens beteende påverkar andra. Med stegvis ökande självinsikt blir det 

möjligt för sjuksköterskan att överge stereotypa och automatiserade gensvar gentemot 

andra. Hon behöver självinsikt för att förstå dynamiken av mänskligt beteende och för att 

kunna ingripa i omvårdnadssituationer (ibid.).   

 

Sjuksköterskornas fördomar kan troligen anses försämra förutsättningarna för att den 

våldsutsatta kvinnan ska erhålla god omvårdnad och gott bemötande. Den fördomsfulla 

inställningen kan sannolikt härledas till Travelbees (1971, s.121) begrepp Automatisk 

sjuksköterske-patient-interaktion. Denna typ av interaktion innebär ofta lite eller inget för 

någon av parterna. Varken sjuksköterskan eller patienten gör något för att förhållandet ska 

bli bättre. Sjuksköterskan använder inte sina kunskaper och mäktar inte med att använda sig 

själv terapeutiskt. Resultatet visar även att vissa sjuksköterskor kunde bemöta våldsutsatta 

kvinnor korrekt trots misstro och fördomar. Detta kan rimligen förklaras med hjälp av 

Travelbees (1971, s.121) beskrivning av den hjälpande sjuksköterske-patient-interaktionen. 

Sjuksköterskan ger omvårdnad utifrån förväntningar från chefer, kollegor eller från sig själv. 

Patienten kan i dessa fall vara tacksam över att sjuksköterskan ger omsorg även om det är 

uppenbart att hon inte är intresserad. Sjuksköterskorna beskrev en frustration gentemot 

kollegor som misstrodde eller misslyckades med att identifiera våldsutsatta kvinnor. Vissa 

sjuksköterskor ansåg dessutom att våld i nära relationer inte var ett hälsoproblem utan ett 

socialt problem. Detta kan troligtvis kopplas till Travelbees (1971, s.121) begrepp Ofrivillig 

sjuksköterske-patient-interaktion. Den förekommer endast vid påtvingade tillfällen och 

kännetecknar avsaknad av förståelse för vad en sjuksköterska egentligen är eller vad dennes 
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ansvar innebär. Sjuksköterskan gör bara det som är nödvändigt, det hon kan hållas ansvarig 

för och vill inte frivilligt interagera med patienten för att upptäcka flera behov. Al-Natour, 

Quandil och Gillespie (2016) stryker antagandena om att detta förhållningssätt förekommer 

bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor i studien undvek att ställa frågor om våldsutsatthet 

trots att de visste att det var deras ansvar. Anledning var att det potentiella svaret skulle 

skapa merarbete. 

 

Bristen på erfarenhet påverkade sjuksköterskornas förmåga att samtala om våld i nära 

relationer. Sjuksköterskor i olika kontexter exponerades i varierande grad för möten med 

våldsutsatta kvinnor och utan regelbundna passeranden av dessa kvinnor saknade 

sjuksköterskan erfarenhet av fenomenet. När det då kommer till att utan erfarenhet möta 

kvinnan kan det anses troligt att kvaliteten på kommunikationen blir drabbad. 

Sjuksköterskan kanske rentav misslyckas med att identifiera den våldsutsatta kvinnan från 

första början. Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) och Webster, Bouck, 

Wright, och Dietrich (2006) styrker att sjuksköterskor som gavs mer erfarenhet utvecklade 

såväl sin bekvämlighet i ämnet som personliga strategier för hur de skulle föra det komplexa 

samtalet. Bristen på erfarenhet skulle sannolikt kunna minskas med hjälp av att få simulera 

möten med våldsutsatta kvinnor på både sjuksköterskeutbildningen och på arbetsplatsen. 

Även samtalsgrupper och mentorskap tillsammans med mer erfarna kollegor skulle kunna 

stärka sjuksköterskan i hennes roll. Sjuksköterskorna i studien av Webster et al. (2006) delar 

åsikten att debriefing och mentorskap behövs på arbetsplatsen. Övning kan sannolikt anses 

leda till erfarenhet, kunskap och skicklighet.  

 

Att våga fråga samt att ta emot och förvalta svaret kan liknas vid Travelbees (1971, s.95) 

beskrivning av kommunikation som ett hantverk. Utövaren måste skickligt behärska dess 

verktyg och tekniker samt fokusera all sin kraft för att nå fram till slutresultatet. Enligt 

Travelbee är sjuksköterskan en hantverkare i ordets sanna bemärkelse och varje möte ger en 

obegränsad möjlighet till att kreativt influera den hon möter. Ju mer kreativ, kunskapsrik och 

skicklig hon är, desto mer förmögen är hon att förmedla den underliggande kraften och 

styrkan i kommunikationen. Efe och Taskin (2012) och Sundborg Törnkvist, Saleh-Stattin, 

Wändell, och Hylander (2015) bekräftar att vissa sjuksköterskor väljer att inte adressera 
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frågan om våld då de saknar kunskap om hur de ska handlägga ärendet när de får 

våldsutsattheten bekräftad. Furniss, MacCaffrey, Parnell och Rovi (2007) och Sundborg, 

Saleh-Stattin, Wändell och Törnkvist (2012) menar dessutom att avsaknaden av kunskap 

orsakar bristande beredskap för att bemöta våldsutsatta kvinnor.  

 

Mötet med de våldsutsatta kvinnorna lämnade sjuksköterskorna lidande både privat och 

professionellt och för att skydda sig själva känslomässigt var det nödvändigt för dem att 

distansera sig från den våldsutsatta kvinnan och hennes upplevelser. Sundborg et al. (2015) 

styrker graden av den emotionella påverkan hos sjuksköterskorna och Webster et al. (2006) 

affirmerar att sjuksköterskan förväxlade sina erfarenheter med den våldsutsatta kvinnans. 

Detta kan sannolikt förklaras med hjälp av en av Travelbees (1971, s.17-18) beskrivningar av 

lidandet. När sjuksköterskan exponeras för en annan människas massiva lidande är dessa 

erfarenheter oåterkalleliga och övergår från att vara trygga abstraktioner till att bli drastiska 

realiteter. Lidandet upphör att vara ett teoretiskt begrepp när sjuksköterskan möter en svårt 

sjuk eller skadad patient. Travelbee menar att ingen kan exponeras för detta gång på gång 

utan att förändras och på så sätt blir även sjuksköterskan lidande i mötet med patienten 

(ibid.). Sundborg et al. (2015) styrker att sjuksköterskorna såg det som en nödvändighet att 

skydda sig själva emotionellt vilket resulterade i att de slutade fråga om våld i nära 

relationer. Webster et al. (2006) bekräftar att mötet med den våldsutsatta kvinnan kunde 

utlösa obehagliga minnesbilder av den egna våldsutsattheten. Beynon et al. (2012) beskriver i 

motsats att sjuksköterskor med personlig erfarenhet av våld i nära relation uttryckte en 

önskan om att få hjälpa och stötta andra. 

 

Sjuksköterskans lidande och det lidande kvinnan utsätts för anses varken att det kan eller 

behöver jämföras med varandra då de är så fundamentalt olika. Olikheten gör att de kan 

existera jämsides för att tillsammans bilda en förståelse för helheten av mötet och all dess 

innebörd. För att sjuksköterskan ska kunna lindra lidande hos andra krävs det att hon blir 

medveten om vad som skapar lidande hos henne själv, hur hon förstår det och hur hon bör 

hantera det.   

 



23 

I resultatet framkom förbättringsområden relaterade till sjuksköterskans profession. 

Sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom flera kunskapsområden vilket stämmer 

överens med en studie av Webster et al. (2006). Husso et al. (2012) och Vieira, Santos och 

Ford (2012) styrker dessutom att utbildning är avgörande för att sjuksköterskan skall kunna 

utvecklas i sitt arbete med att identifiera och bemöta våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskornas 

önskan om ytterligare utbildning kan sannolikt förstås med hjälp av Travelbees (1971, s. 17-

18) beskrivning av den disciplinerade intellektuella framtoningen. Den har under utbildningen 

blivit en del av sjuksköterskan och är invävd och integrerad i henne. Sjuksköterskan behöver 

ha logiska metoder till att närma sig problem samt ha teoretiska kunskaper om omvårdnad, 

mänskligt beteende samt medicinsk vetenskap. Sjuksköterskan som besitter denna 

framtoning vet hur man tänker logiskt, reflekterar och resonerar. Hon har även förmågan att 

analysera samt syntetisera och är därför redo att identifiera och möta behoven hos individen. 

Hon vet när hon har tillräcklig med kunskap eller när hon behöver utbildning och hon vet 

var hon ska vända sig för att få hjälp (ibid.). Tidigare forskning tycks visa på tydliga 

samband mellan utbildning och kvaliteten på omvårdnaden och frågan uppkommer varför 

kvinnors hälsa och fenomenet våld i nära relation inte prioriteras högre i dagens samhälle. 

Nelson, Nygren, McInerney och Klein (2004) och Ramsay, Richardson, Carter, Davidson, och 

Feder (2002) bekräftar att arbetet kring våld i nära relation förfinas och utvecklas i samhällen 

världen över men hälso- och sjukvården är den sektor som förblir kontroversiell. Husso et al. 

beskrev även 2012 att arbetet kring våld i nära relation inte prioriteras inom hälso- och 

sjukvårdens utvecklingsområden. Regeringens tillägg i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, 

rev. 2017) välkomnas och värdesätts. Tillägget innebär att sjuksköterskan, för att erhålla sin 

examen, ska kunna uppvisa kunskaper om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Det ses fram emot att följa hur detta tillägg kommer att implementeras i utbildningen för 

framtida sjuksköterskestudenter.  

 

I resultatet framkom även att rutiner och riktlinjer kring våld i nära relation var en 

framgångsfaktor men att många sjuksköterskor inte kände till hur dessa var utformade på 

arbetsplatsen. Dudgeon och Evanson, (2014) styrker att bristen på rutiner och riktlinjer 

försvårar arbetet för sjuksköterskor och Adeyemi et al. (2008) bekräftar att sjuksköterskor 

behöver adekvat utbildning i hur rutiner och riktlinjer skall följas. Att synliggöra forskning 
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om fenomenet våld i nära relationer kan sannolikt hjälpa arbetsgivare att utforma rutiner och 

riktlinjer samt ge dem evidens för att dessa sedan är viktiga att följa. Arbetsgivaren kan 

också med hjälp av vad forskningen visar utforma arbetssituationen för sjuksköterskan för 

att optimera möjligheterna att identifiera, stötta och vårda den våldsutsatta kvinnan. 

Sjuksköterskan behöver ges möjlighet att fortbilda sig i ämnet. Arbetsgivaren bör också 

göras medveten om hur mötet med kvinnan påverkar sjuksköterskan. Detta för att 

säkerställa att sjuksköterskans behov av stöd i sitt arbete är tillgodosett. Dessa förmenanden 

styrks av Socialstyrelsen (2016) som menar att hälso- och sjukvården bör betrakta fenomenet 

våld i nära relationer som ett specifikt ansvarsområde. 

 

Travelbee (1971, s. 16, 119-120) menar att den mellanmänskliga relationen är sjuksköterskans 

främsta verktyg för att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande. 

Omvårdnadsbehov tillgodoses bäst av en sjuksköterska som besitter och använder sig av en 

disciplinerad intellektuell framtoning kombinerad med det terapeutiska användandet av henne 

själv. Travelbee (1971, s. 18-19) menar dessutom att sjuksköterskans arbete ska styras av 

kunskap och intellekt och hon bör inte använda sig av intuition eller gissningslekar. 

Slutsats 
Resultatet bekräftar att sjuksköterskans arbete med att identifiera och bemöta våldsutsatta 

kvinnor innebär en komplex utmaning. Med hjälp av den teoretiska anknytningen har denna 

litteraturöversikt bidragit till att förstå och förklara mötet mellan sjuksköterskan och den 

våldsutsatta kvinnan. Litteraturöversikten har även förklarat lidandets konsekvenser, belyst 

behovet av god kommunikation och goda relationer samt belyst vikten av att sjuksköterskan 

bör vägledas till att lägga sina fördomar åt sidan. Allt för att den våldsutsatta kvinnans 

känslor och behov ska hamna i centrum. Detta kan då leda till ett bättre bemötande och 

bättre omvårdnad samt att fler kvinnor som befinner sig i våldsamma relationer kan 

upptäckas och få hjälp. Ytterligare praktisk såväl som teoretisk utbildning föreslås för att 

utveckla sjuksköterskans beredskap och kunskap i ämnet. Vidare önskas fortsatt forskning 

gällande sjuksköterskans erfarenheter, kvinnornas erfarenheter, hur myter och fördomar 

påverkar omvårdnaden samt ändamålsenliga rutiner och riktlinjer. Detta för att bistå 

sjuksköterskans arbete samt för att underlätta för den våldsutsatta kvinnan i kontakten med 

hälso- och sjukvården.   
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Kvalitetsgranskningsmall av kvalitativa och kvantitativa studier 
 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier.   
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avgränsat?   
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3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

isåfall beskriven?  

4.  Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

5. Hur är metoden beskriven?   

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna?   
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13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?   

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 

antaganden?  

 
Frågor vid granskning av kvantitativa studier.   

1. Finns ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?   

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?   

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna 

isåfall beskriven?   

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?   

5. Hur är metoden beskriven?   

6. Hur har urvalet gjorts (tex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?   

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?   

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?   

9. Vad visar resultatet?   

10. Vilka argument förs fram?   

11. Finns det några etiska resonemang?   

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad 

gäller generaliserbarhet?   

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden till exempel 

omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 
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Tabell 3. Mall för stöd vid kvalitetsbedömning  

Disposition Medelhög kvalitet Hög kvalitet 

Problemformulering Finns men är något otydlig Tydligt beskriven 

Teoretiska utgångspunkter Förekommer Tydligt beskrivna  

Syfte Är definierat Är väldefinierat och väl avgränsat 

Metod Finns beskriven Finns tydligt beskriven 

Urvalsprocess och deltagare Finns beskriven Finns tydligt beskriven 

Datainsamling Finns beskriven Finns tydligt beskriven 

Analysmetod Finns beskriven Finns tydligt beskriven 

Resultat Presentation begriplig Systematisk och kronologisk presentation 

Etiska resonemang Finns beskrivet Välformulerat och motiverat 

Metoddiskussion Förekommer Utförligt motiverad och beskriven 

Resultatdiskussion Förekommer  Utförligt analyserad och beskriven 

Återkopplingen till teoretiska antaganden Förekommer  Utförligt beskrivet 
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Tabell 4. Mall för deduktiv analys med exempel 

Artikel 
Kval/ 

kvant 

Mellanmänskliga relationer Kommunikation Lidande Sjuksköterskan 

Tower, 

Rowe 
& 

Wallis 
(2014) 
 
Kval 

n=12  

Sjuksköterskorna upplevde 

ambivalens och en tendens 

till misstro för kvinnorna som 

var i behov av vård till följd 

av våld i nära relation. Men 

trots misstron ville 

sjuksköterskorna hjälpa den 

våldsutsatta kvinnan och 

kände empati för henne. 

Sjuksköterskorna beskrev 

hur små saker kunde göra 

skillnad i mötet. Att vara 

mer uppmärksam och 

lyssna samt att få kvinnorna 

att känna sig trygga. Att inte 

döma eller förminska. De 

upplevde det svårt att ställa 

frågor om våld. 

Sjuksköterskorna 

försökte undvika att 

engagera sig 

känslomässigt för att 

mötena med de 

våldsutsatta kvinnorna 

upplevdes tärnade. 

De våldsutsatta 

kvinnornas 

psykosociala behov 

oroade 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna 

behövde samordna 

med andra instanser. 

... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... 

 



 
 

Bilaga 4.   

 

Tabell 5. Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

(Årtal) 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Ben-Natan et al. 

(2011) 

Israel 

Att undersöka effekten av 

kunskap, rutiner på 

arbetsplatsen och attityder 

hos läkare och 

sjuksköterskor när det 

kommer till 

identifikationen av 

våldsutsatta kvinnor 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

80 Frågeformulär och 

telefonintervjuer 

 

Deskriptiv statistisk 

analys SPSS-PC, 

version 14. 

Endast 1% av sjuksköterskorna höll med läkarna om att det var 

kvinnan själv som var anledningen till våldet. Endast 2,5% av 

sjuksköterskorna ansåg att det fanns viktigare frågor att handskas 

med än våldsutsatthet. 11,5% angav att de ej har tillräckligt med tid 

att bemöta våldsutsatta kvinnor. 85% erbjöd hjälp och stöd till 

kvinnan. 83% Journalförde om kvinnans erfarenheter av våld 

Medelhög 

Di Giacomo et al. 

(2016) 

Italien  

Att beskriva kunskaper, 

attityder och övertygelser 

hos sjuksköterskor 

och barnmorskor som har 

vårdat våldsutsatta 

kvinnor 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

31 Frågeformulär i två 

delar med kryssfrågor.  

Deskriptiv statistisk 

analys (STATAtm 

9.2/SE) 

Sjuksköterskorna önskade fördjupad kunskap i de juridiska och 

relationella aspekterna, samt tillämpning av processen för att bemöta 

och förhålla sig till den våldsutsatta kvinnan. Uppfattning att 

kvinnans beteende kan ha föranlett våldet återfanns hos flera 

sjuksköterskor.  

Hög 

Goldblatt 

(2009) 

  

Israel 

Att undersöka hur 

sjuksköterskors 

professionella och 

personliga liv påverkas av 

att vårda våldsutsatta 

kvinnor 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

studie 

22 Djupintervjuer med 

semistrukturerade 

frågor. 

 

Induktiv analys 

Mötet med de utsatta kvinnorna påverkade sjuksköterskorna och 

suddade ut gränserna mellan det privata och professionella livet. 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan underminerade sjuksköterskans 

tro på en säker/trygg värld. Sjuksköterskorna blev medvetna om att 

ingen är immun mot misshandel och kände ett behov av att försäkra 

sig om att deras män aldrig skulle göra detta mot dem.  

Hög 

Häggblom et al. 

(2005) 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors kunskap, 

praktiska arbete och 

utbildning med 

våldsutsatta kvinnor. 

Kvantitativ 

studie 

133 (1) Frågeformulär med 60 

frågor 

  

Deskriptive statistik 

SPSS 

Brist på erfarenhet, svårigheter att formulera frågor kring hot och 

våld samt rädsla för att ta emot svaret bidrog till den uteblivna 

kommunikationen. Mer kunskap fordrades om bemötandet av den 

våldsutsatta kvinnan, utbildning om juridiska frågor, 

samhällsresurser samt psykologiska effekter och kunskap om orsak 

och bakomliggande faktorer till våld i nära relationer 

Hög 



 
 

Häggblom & 

Möller 

(2006) 

Finland 

Att utforska djupet av 

rutinerade sjuksköterskors 

erfarenheter av fenomenet 

våld mot kvinnor samt 

belysa sjuksköterskornas 

roll i omvårdnaden av 

kvinnan 

Kvalitativ studie 

enligt 

Grounded 

theory 

10 Kvalitativa intervjuer. 

 

Konstant komparativ 

analys  

Sjuksköterskorna kände en stark känsla av engagemang och oro för 

de våldsutsatta kvinnorna. Bland de viktigaste faktorerna i den 

terapeutiska dialogen var att förstå kvinnas långa process att lämna 

en våldsam man och höja hennes självförtroende. Sjuksköterskorna 

uttryckte frustration när deras kollegor misstrodde eller misslyckades 

att identifiera den våldsutsatta kvinnan 

Hög 

Inoue & Armitage 

(2006) 

Australien & 

Japan 

Att undersöka 

sjuksköterskans förståelse 

för våldsutsatta kvinnor. 

Kvalitativ studie 

enligt 

Grounded- 

Theory 

41 Intervjuer med 

ostrukturerade, öppna 

frågor 

 

Teoretisk dataanalys  

Resultatet visar att sjuksköterskor som själva hade varit utsatta för 

våld skyddade sig känslomässigt genom att undvika att bemöta dessa 

eller bli likgiltiga inför situationen. Fördomar och stereotypa 

uppfattningar framkom och det skiljde sig åt hur sjuksköterskans 

arbete påverkades av detta.  

Hög 

Robinson 

(2009) 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskans roll i 

akutsjukvården och 

dennes inställning när det 

gäller våld i nära relation. 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

studie 

13  Strukturerade 

intervjuer 

 

Deskriptiv statistisk 

analys 

Myter, stereotyper och rädslor stod i vägen för sjuksköterskornas 

arbete. De beskrev att de kände frustration när den våldsutsatta 

kvinnan gick tillbaka till den våldsamma relationen, dessa känslor 

gjorde att vissa sjuksköterskor slutade screena för våld i nära relation 

hos sina patienter. Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade 

utbildning inom flera områden. 

Medelhög 

Tower et al. 

 (2014) 

Australien 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

kvinnor som blivit utsatta 

för våld i en nära relation. 

Kvalitativ studie 

Interpretativ 

interaktionistisk 

studie 

12 Två semistrukturerade 

intervjuer 

  

Narrativ analys 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade tillräcklig utbildning för 

att kunna bemöta kvinnorna och kände sig osäkra på sin roll i 

omvårdnaden. De uppgav ambivalens och känslor av misstro mot 

den våldsutsatta kvinnan samt försökte undvika att bli känslomässigt 

involverade då de upplevde dessa möten som tärande.  

Hög 

Wath et al.  

(2013) 

Sydafrika 

Att förklara essensen av 

akut-sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

överlevande av våld i nära 

relation 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

studie 

11 Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor 

Deskriptiv 

fenomenologisk analys 

Akutsjuksköterskorna bevittnade de fysiska och psykiska effekterna 

av våld mot kvinnor och detta ledde till emotionell stress, oro och att 

sjuksköterskorna fick problem att distansera sig själv från kvinnans 

upplevelser 

Hög 
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Tabell 6. Fördelning av resultat under essentiella begrepp 

Författare, (årtal) Mellanmänskliga relationer Kommunikation Lidande Sjuksköterskan  

Ben-Natan et al. (2011) X X  X 

Di Giacomo et al. (2016) X 
  

X 

Goldblatt (2009) 
  

X X 

Häggblom et al. (2005) X X 
 

X 

Häggblom & Möller (2006) X X X X 

Inoue & Armitage (2006) X 
 

X X 

Robinson (2009) X X X X 

Tower et al. (2014) X X X X 

Wath et al. (2013) 
  

X 
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