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Sammanfattning 
Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem, där var tredje kvinna i 
världen någon gång i livet blir utsatt. För att hantera sina situationer upplever våldsutsatta 
kvinnor att sjuksköterskor har en betydande roll, men att det är svårt att bli sedd och hörd i 
vårdsammanhang. De upplever svårighet att självmant berätta om våldet och därför är 
sjuksköterskors roll att uppmärksamma kvinnorna och deras situationer viktig. Syfte: Att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som utsatts för våld i nära 
relationer. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och strukturerad sökning 
genomfördes. Tio vetenskapliga kvalitativa studier inkluderades och har kvalitetsgranskats, 
analyserats och sammanställts till ett resultat. Resultat: Sjuksköterskor upplevde starka 
känslor som ilska och frustration i vårdandet av våldsutsatta kvinnor. Känslorna påverkade 
deras professionella roller och privatliv. Sjuksköterskor upplevde försvårande omständigheter 
i arbetet som brist på utbildning om våld i nära relationer, stor arbetsbelastning, tidsbrist och 
brist på utrymmen för privata samtal. Kultur och samhällets normer präglade sjuksköterskors 
uppfattning om våld i nära relationer. Slutsats: Sjuksköterskor påverkades starkt av att vårda 
kvinnor utsatta för våld. Brist på kunskap och resurser försvårade möjligheten att ge den 
omvårdnad sjuksköterskor önskade.  
 

Nyckelord: Kvinnor, sjuksköterskor, upplevelser, våld i nära relation, vårda   
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1. Inledning 
Under en tid har våldet mot kvinnor uppmärksammats globalt och nationellt genom olika 
samhällsrörelser. Kvinnors egna berättelser om våld och om hur dessa avslöjanden försöker 
tystas ned har mynnat ut i en stor växande samhällsdebatt. Som blivande sjuksköterskor 
kommer vi med stor sannolikhet stöta på våldsutsatta kvinnor i vårt arbete. Våld som sker i 
nära relationer är ett känsligt men viktigt ämne. För att kunna möta våldsutsatta kvinnor 
behöver sjuksköterskor ha en gedigen kompetens.  
 

2. Bakgrund 
2.1 Definition av våld i nära relationer 
Enligt Socialstyrelsen (u.å) definieras våld i nära relationer som gärningar av olika 
allvarlighetsgrader. Gärningarna sker ofta upprepat och kan innefatta sexuellt, psykiskt och 
fysiskt våld. Personen kan även drabbas av social, ekonomisk och materiell utsatthet. 
Exempel på våld som kan ske är slag och sparkar, våldtäkt, isolering från vänner och familj, 
förlöjligande och förstörelse av personliga tillhörigheter (a.a.).   
 
En nära relation definieras av Brottsförebyggande rådet (Brå, 2017) som ett pågående eller 
tidigare partnerförhållande med make, hustru, pojkvän eller flickvän, oberoende av att bostad 
delas eller inte.  
 
2.2 Förekomst av våld  
Våld i nära relationer är ett utbrett samhällsproblem i Sverige som drabbar personer i både 
heterosexuella och HBTQ-förhållanden. I majoriteten av fallen är gärningspersonen en man 
(Socialstyrelsen, u.å.). Enligt Brå (2017) utsätts i Sverige 25 % av kvinnorna och nästan 17 % 
av männen för våld i nära relationer någon gång under livstiden. Våldet mot kvinnor ser 
annorlunda ut från våldet mot män. Mot kvinnor sker våldet i större utsträckning upprepat, är 
betydligt allvarligare samt leder till behov av insatser och hjälp som exempelvis sjukvård 
(a.a.). Våld i nära relationer är ett globalt problem. World Health Organization (WHO, 2017) 
rapporterade att 30 % av världens kvinnor någon gång under sin livstid blir utsatta för våld av 
en nära partner. Manliga partners står för 38 % av morden på kvinnor i världen (a.a.).  
 
2.3 Tecken på våld i nära relationer 
Att bli utsatt för våld i nära relationer kan orsaka både psykiskt och fysiskt lidande för den 
utsatta. Psykiska tecken kan yttra sig i konstant rädsla i förhållandet och rädslan för att 
partnern ska göra skada kan kvarstå under lång tid efter att relationen avslutats. Dålig 
självkänsla, depression, ångest, stress och suicidala tankar är ytterligare följder av våldet. 
Fysiska tecken orsakat av våld kan exempelvis visas som blåmärken, frakturer, huvudvärk, 
gastrointestinala problem, störningar i centrala nervsystemet, ryggsmärtor, gynekologiska 
problem, sexuellt överförbara sjukdomar och problem med graviditet (Brykczynski, Crane & 
Pedraza, 2011).  
 
Som hälso- och sjukvårdspersonal finns det ytterligare omständigheter att uppmärksamma 
vilka kan ge antydan till att en patient utsatts för våld av en partner. Det kan vara patienter 
som tar lätt på eller ger osannolika förklaringar till sina skador. Patienter som söker vård 
upprepade gånger kan vara en varningsflagga för att hen är utsatt för våld. Ytterligare 
situationer att uppmärksamma är då det är fördröjning från det att skadan uppstått till att vård 
sökts, eller röntgenbilder som visar gamla läkta frakturer eller frakturer under läkning. 
Patienter med konstant närvaro av en allt för uppmärksam partner kan vara viktigt att 
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uppmärksamma. Det kan även framkomma tecken på att patienten är vägrad ekonomisk 
tillgång eller är isolerad från familj och vänner (Gibbons, 2011). 
 
2.4 Våldsutsatta kvinnors upplevelser av vården 
Tidigare forskning visade på att våldsutsatta kvinnor såg sjukvården som en plats där stöd och 
kunskap fanns (Allard, 2013). De upplevde att sjukvårdspersonalen hade en stor betydelse för 
att de skulle klara av att hantera sina egna känslor (Feder, Hutson, Ramsay & Taket, 2006). 
Kvinnorna vände sig ofta dit i försök att få hjälp men frågan om våld i nära relationer ställdes 
sällan av vårdpersonal. Kvinnorna upplevde en svårighet att självmant ta upp ämnet, vilket 
resulterade i att våldet förblev ouppmärksammat (Allard, 2013). När personen som utsatt dem 
för våld var närvarande i rummet blev det ännu svårare att lyfta ämnet (Reisenhofer & 
Seibold, 2013).  
 
Våldsutsatta kvinnor vittnade om att det var svårt att bli sedd och hörd i vårdsammanhang. De 
upplevde att personal inte tog sig tid för dem och att de inte fick det stöd de behövde. Det 
resulterade i en känsla av maktlöshet (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014). 
Kvinnorna ville att sjukvårdspersonal skulle ha förståelse för hur komplex situationen kunde 
vara och att de skulle stödja kvinnornas egna beslut om hur de hanterar sina situationer (Feder 
et al., 2006).  
 
2.5 Sjuksköterskors ansvar och skyldigheter i kontakt med kvinnor som utsatts för våld 
i nära relationer 
I Sverige har hälso- och sjukvårdspersonal skyldighet att vidta åtgärder vid misstanke om 
övergrepp eller våld orsakat av en närstående hos patienter över 18 år. Sjuksköterskor ska 
prata med patienten om orostankarna i ett enskilt rum (Socialstyrelsens författningssamling 
[SOSFS], 8 Kap § 9, 2014:4). Finns det barn i familjen ska anmälan till Socialtjänsten göras 
enligt 1 §, kap. 14, i Socialtjänstlagen [SFS] 2001:453. Det finns flera aktörer involverade 
runt en våldsutsatt kvinna som hälso- och sjukvården behöver samverka med. Socialtjänst, 
kvinnojourer, polis och rättsväsende är aktörer som tillsammans med hälso- och sjukvården 
kan bistå den utsatta kvinnan med den professionella hjälp hon behöver (Nationellt centrum 
för kvinnofrid [NCK], u.å.a). Patienten ska informeras om vilka organisationer som erbjuder 
stöd samt hur vården kan vara behjälplig. En dokumentation av de åtgärder som gjorts samt 
de symtom och tecken som upptäckts ska föras i patientens journal (SOSFS, 8 Kap § 9, 
2014:4). Dagens elektroniska samhälle och tillgängligheten till sina egna journaler, lägger 
större krav på sekretess från sjukvården. För att undvika att en våldsutövande partner tar del 
av känsliga uppgifter i journalerna kan sjukvårdspersonal idag dokumentera under ett skyddat 
sökord (NCK, u.å.b).  
 
2.6 Vårdandets värld – ett vårdvetenskapligt begrepp 
Söderlund (2012) beskrev vårdandets värld som en arena att tillgå där vårdpersonal och 
patienten möts för att tillsammans kämpa för livet. Världen kantas av respekt, omtanke, 
inkännande av omgivningen, förmedlande av hopp, tröst, mod och en stor vilja att lindra 
lidande. Patienten uttrycker en känsla av trygghet samt ett tillit till vårdpersonalen. 
Trygghetskänslan som patienten har ger en ökad tilltro om att situationen de befinner sig i kan 
bli bättre. Patientens historia är av betydelse och ska noga lyssnas på av vårdpersonalen. Det 
är även viktigt att se personen och inte enbart en patient. När vårdpersonalen inte klarar av att 
bjuda in till denna värld, kan en känsla av uppgivenhet infinna sig hos patienten (a.a.).   
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2.7 Problemformulering 
Våld mot kvinnor är en stor hälsofara för kvinnor enligt en rapport från 
Världshälsoorganisationen (WHO, 2005). Tidigare forskning lyfter vikten av sjuksköterskors 
roll i vårdandet av våldsutsatta kvinnor. Forskningen problematiserar även kvinnors 
upplevelser av mötet med vården, där de upplevde bristande engagemang hos 
sjukvårdspersonalen. Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda våldsutsatta 
kvinnor kan ge kunskap och medvetenhet om varför kvaliteten på vården brister. Med hjälp av 
ökad kunskap antas vården kunna förbättras och resultera i minskat lidande för de våldsutsatta 
kvinnorna.  
 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor som utsatts för våld i 
nära relationer. 
 

4. Metod 
4.1 Design 
En litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning enligt Kristensson (2014) 
genomfördes.  
 
4.2 Sökstrategi 
Utifrån litteraturstudiens syfte valdes följande meningsbärande ord ut: sjuksköterskor, 
upplevelser, vårda, kvinnor, våld i nära relationer. Samtliga ord översattes till engelska med 
hjälp av Svensk MeSH samt lexikon: nurses (sjuksköterskor), experience (upplevelser), 
caring (vårda), women (kvinnor) samt domestic violence (våld i nära relationer). De engelska 
termerna anpassades efter ämnesorden och på så vis hittades synonymer i Mesh headings i 
databasen Medline, CINAHL headings i databasen Cinahl samt Thesaurus ämnesord i 
databasen PsycINFO. Även fritext-sökningar gjordes. Se tabell 1 nedan för sökord i 
respektive databas. De meningsbärande orden caring och women valdes bort i de slutgiltiga 
sökningarna. Begränsningar gjordes i samtliga databaser i form av studier publicerade mellan 
årtalen 2006-2018, engelskt språk, åldersbegränsning 18 år och uppåt samt peer-reviewed 
förutom i Medline där begränsningen peer-reviewed inte finns tillgänglig.  
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Tabell 1. Redovisning av sökblock.  

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

Cinahl ¤ Nurs* 
 
 

MH “ Domestic violence”  
MH “ Intimate partner 
violence”  
MH “ Battered women”  

MH “Perception” 
Experienc*  

Medline ¤ Nurs* 
 
 

MH “ Domestic violence” 
MH “ Intimate partner 
violence” 
MH “ Battered women” 
MH “ Spouse abuse”  

MH ”Perception” 
Experienc*  

PsycINFO ¤ Nurs* 
 
 

DE “ Intimate partner 
violence”  
DE “ Partner abuse”  
DE “ Domestic violence”  
DE “ Battered females”  

DE “Perception” 
Experienc*  

¤ = Fritextord 
* = Trunkering  
 
Vid sökning användes de Booleska sökoperanderna OR och AND. Sökorden i respektive 
sökblock kombinerades med OR, förutom i sökblock ett där endast Nurs* ingår i sökningen. 
Sökblock ett, två och tre för respektive databas kombinerades med AND och valda 
begränsningar lades till, se sökmatris bilaga 1. 
 
4.3 Urval 
Kristensson (2014) beskriver att urvalsförfarandet sker kritiskt i olika steg. Urvalet av studier 
skedde för denna litteraturstudie i tre steg. Sökningen resulterade i 736 studier, varav 11 
dubbletter. I det första urvalet lästes sammanlagt 725 titlar, som delades upp mellan 
författarna, där de titlar som bedömdes relevanta för syftet valdes ut till det andra urvalet. I 
det andra urvalet lästes 67 abstrakt var för sig av författarna för att sedan ta ett gemensamt 
beslut av vilka abstrakt som kunde svara till litteraturstudiens syfte. I det tredje urvalet lästes 
18 studier i fulltext. Studierna delades upp mellan författarna och lästes noggrant i sin helhet. 
Sedan diskuterades studierna gemensamt vilket resulterade i att åtta studier som inte passade 
litteraturstudiens syfte föll bort. Tio studier återstod för att kvalitetsgranskas. 
 
Inklusionskriterier för litteraturstudien var vetenskapliga kvalitativa studier, som rörde 
kvinnor utsatta för våld i nära relation. Exklusionskriterier var vetenskapliga studier med 
fokus på specialistutbildade sjuksköterskor samt review artiklar.  
 
4.4 Granskning 
Från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014) hämtades 
granskningsmallen “Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 
- patientupplevelser”. Tio utvalda artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte granskades 
kritiskt utifrån mallens helhet, vilken fokuserade på studiernas syfte, urval, datainsamling och 
resultat. Artiklarna granskades först individuellt av författarna, sedan gjordes gemensamma 
granskningar för att komma fram till vilka artiklar som uppnådde god kvalitet och kunde 
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inkluderas i litteraturstudien. Samtliga artiklar bedömdes uppfylla tillräckligt god kvalitet, se 
artikelmatris bilaga 2.  
 
4.5 Bearbetning och analys 
Utifrån samtliga studier gjordes en sammanställning av resultaten med inspiration från 
Kristenssons (2014) integrerade analys. Analysen skedde huvudsakligen i tre steg. I steg ett 
lästes samtliga studiers resultat enskilt av båda författarna upprepade gånger och analyserades 
utifrån litteraturstudiens syfte. Resultat som var relevant för syftet färgmarkerades. Likheter 
och olikheter i studierna identifierades genom att jämföra markerat material. Vidare i steg två 
bildade författarna var för sig underkategorier, baserade på de övergripande resultaten från 
studierna. Sedan analyserades materialet gemensamt och jämförde de egna resultaten för att 
tillsammans sammanställa kategorier och underkategorier, se tabell två för exempel på 
kondensering och kategorisering. I steg tre sammanställdes det färgmarkerade resultaten 
under de bildade kategorierna. Slutligen kontrollerades att namnet på kategorierna 
överensstämmer med innehållet. 
 
Tabell 2. Exempel på kondensering och kategorisering. 

Meningsbärande enhet Översättning Underkategori Kategori  

“We have very little time for 
patient care. Emotional support 
is not always there, heavy 
workload and fast paced 
environment. I walk away from 
a shift feeling I really have not 
done the best job for some of 
the women”. 

“Vi har väldigt lite tid till 
patientvård. Emotionellt 
stöd finns inte alltid 
tillgängligt, tung 
arbetsbelastning och 
hektisk miljö. Jag lämnar 
ett arbetspass med känslan 
av att inte ha gjort det bästa 
jag kunnat för vissa av 
kvinnorna“. 

Försvårande 
omständigheter i 
arbetet med 
våldsutsatta 
kvinnor. 

Sjuksköterskans 
profession och 
organisationen.  

“An emotionally challenging 
part of working with abused 
women was witnessing 
disclosures of abuse. As 
previously noted, for the nurse 
this can be a distressing 
experience evoking intense 
feelings, ranging from fear for 
the safety of her client and 
herself, to anger, frustration, 
worry, helplessness, and doubt 
about her professional ability”. 

“En emotionellt utmanande 
del av att arbeta med utsatta 
kvinnor var att bevittna 
avslöjande om våld. Som 
tidigare noterat, kan detta 
vara en bekymmersam 
upplevelse som väcker 
starka känslor, från rädsla 
för patientens och hennes 
egen säkerhet, till ilska, 
frustration, oro, hjälplöshet 
och tvivel om hennes 
professionella förmåga”. 

Känslor i mötet 
med våldsutsatta 
kvinnor.  

Emotionell 
påverkan på 
sjuksköterskan 
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4.6 Forskningsetiska överväganden  
Litteraturstudien utfördes utifrån ett etiskt förhållningssätt. Alla relevanta resultat 
inkluderades i studien oavsett om de motsagt författarnas åsikter. Studierna har översatts med 
stor försiktighet från engelska för att bevara den ursprungliga innebörden. När människor 
inkluderas i forskning finns forskningsetiska riktlinjer att följa. I samtliga inkluderade 
vetenskapliga studier har forskarna fört egna etiska resonemang och är godkända av etisk 
kommitté. Deltagare i forskning ska frivilligt ha lämnat informerat samtycke och informerats 
om rätten att vägra delta eller att när som helst kunna dra tillbaka sitt samtycke till deltagande 
utan negativa följder. Deltagare har rätt till adekvat information gällande studien och deras 
deltagande (World Medical Association [WMA], 2018). 

5. Resultat 
Litteraturstudien baserades på tio kvalitativa studier. Studierna utfördes i Jordanien, Finland, 
Israel, Kanada, Sydafrika (n=2), Brasilien, Japan (n=2) samt Australien. Två huvudkategorier 
samt åtta underkategorier framkom i dataanalysen, se tabell 3 nedan.  
 
Tabell 3. Översikt av kategorier och underkategorier.  

 
Emotionell påverkan på 
sjuksköterskor 

- Känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 
- Emotionell distansering 
- Påverkan på privatlivet 
 
 

 
 
Sjuksköterskors professionella 
yrkesutövande 

-  Betydelsen av utbildning och kunskap 
-  Förutsättningar för god vård 
-  Försvårande omständigheter i arbetet  
-  Samhällets och den kulturella normens påverkan 
på arbetet 
-  Sjuksköterskor med egna erfarenheter av våld i 
nära relationer.  

 
5.1 Emotionell påverkan på sjuksköterskor 
Emotionell påverkan på sjuksköterskor lyfter känslor som uppstod i mötet med våldsutsatta 
kvinnor samt hur känslorna påverkade deras professionella roller och privatlivet.  
 
5.1.1 Känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor 
Sjuksköterskor upplevde en stark känslomässig påverkan i mötet med kvinnor utsatta för våld 
i nära relationer, vanligtvis ilska och frustration men även medlidande och sympati (van der 
Wath, van Wyk & van Rensburg, 2013; Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen, & MacMillan, 
2012; Al-Natour, Qandil & Gillespie, 2016; Goldblatt, 2009; Yamada & Kato, 2015; Webster, 
Sangster Bouck, Lynn Wright & Dietrich, 2006; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & 
Armitage, 2006). Sjuksköterskor beskrev att de blev frustrerade när kvinnorna valde att återgå 
till sina förhållanden trots våldet och att förövarna oftast kom undan med sina våldsamma 
handlingar (Beynon et al., 2012; Inoue & Armitage, 2006; Häggblom & Möller, 2006). I en 
studie menade sjuksköterskor att arbetet med våldsutsatta kvinnor framkallade frustration då 
de ansåg att utvecklingen mot jämställdhet mellan könen gick för långsamt fram i samhället 
(Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskor beskrev även en frustration i de situationer där 
olika försvårande omständigheter ledde till en oförmåga att göra allt i sin makt för de 
våldsutsatta kvinnorna (Beynon et al., 2012; Yamada & Kato, 2015).  
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Sjuksköterskor upplevde att deras professionella roller utmanades av de starka ofrivilliga 
känslorna som uppstod i arbetet med våldsutsatta kvinnor. De var medvetna om vikten av att 
ignorera sina känslor för att kunna bibehålla sina professionella roller men det var svårt att 
göra. Det ledde till tvivel över deras kompetens att kunna hjälpa kvinnorna (Goldblatt, 2009; 
Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 2006; Webster et al., 2006).  
 
Att se och höra om de våldsutsatta kvinnornas fysiska och psykiska skador beskrevs som 
skräckfyllt och traumatiskt. Sjuksköterskor menade att de hade utbildning gällande de fysiska 
åkommorna som uppstått av våldet, men inte för att hantera kvinnornas psykiska lidande som 
resultat av våldet (Häggblom & Möller, 2006; van der Wath et al., 2013).  
 
Sjuksköterskor kunde återuppleva starka minnesbilder från vårdandet av kvinnorna 
(Goldblatt, 2009; van der Wath et al., 2013). En sjuksköterska beskrev hur en misshandlad 
kvinnas blodiga ansikte dök upp varje gång hon tittade sig själv i spegeln (Goldblatt, 2009). 
Minnesbilderna bidrog till starka emotionella reaktioner. De återkom främst när kvinnor som 
påminde om tidigare fall inkom, men dök även upp spontant (van der Wath et al., 2013). 
 
I de situationer då sjuksköterskor upplevde att de lyckades hjälpa kvinnorna och när 
kvinnorna själva uttryckte att de mådde bättre, beskrevs känslor som glädje, lättnad och 
minskad stress (van der Wath et al., 2013; Al-Natour et al., 2016).  
 
I ett par studier beskrev manliga sjuksköterskor svårigheten att vara man och vårda 
våldsutsatta kvinnor. De upplevde skam över att vara män och en oförmåga att erbjuda dem 
god vård då kvinnorna uttryckte skräck i mötet med dem, men de kände också en ilska 
gentemot förövarna. Upplevelsen hämmade dem i arbetet och upplevdes ledsamt (Yamada & 
Kato, 2015; van Wyk & van der Wath, 2015).  
 
5.1.2 Emotionell distansering  
De svåra känslorna som uppstod i samband med vård av våldsutsatta kvinnor medförde att 
sjuksköterskor distanserade sig på olika sätt för att hantera situationen. En del sjuksköterskor 
föredrog att medvetet undvika våldsutsatta kvinnor för att underlätta arbetet och slippa 
överväldigande känslor. Andra valde att minska sitt engagemang för kvinnorna, exempelvis 
genom att inte fråga om deras mående. Distanseringen resulterade i att sjuksköterskorna 
upplevde sig hjärtlösa, frånvarande och upplevde att de gav sämre vård. Situationen beskrevs 
som frustrerande (van der Wath et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 2015; Goldblatt, 
2009; Yamada & Kato, 2015; Inoue & Armitage, 2006).  
 
5.1.3 Påverkan på privatlivet 
I flera studier framkom det att sjuksköterskor hade svårt att skilja mellan arbete och fritid. 
Känslor och tankar som uppstod i vårdandet av våldsutsatta kvinnor följde med hem och 
påverkade privatlivet (Häggblom & Möller, 2006; Webster et al., 2006; Goldblatt, 2009; van 
der Wath et al., 2013). Det kunde yttra sig i oro och tankar på kvinnorna utanför arbetet (van 
der Wath et al., 2013; Häggblom & Möller, 2006), drömmar om våldsamma situationer 
(Häggblom, & Möller, 2006), sorg över kvinnornas situationer och tankar på den egna 
livssituationen (Webster et al., 2006). Som följd av situationen beskrev sjuksköterskor att de 
inte orkade ge familjen sin fulla uppmärksamhet (van der Wath et al., 2013), att de behövde 
ventilera med sina makar för att känna trygghet i de egna relationerna samt att mamma-
rollerna påverkades genom att de inte ville att deras barn skulle uppleva våld i hemmet 
(Goldblatt, 2009).  
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Manliga sjuksköterskor upplevde en svårighet att gå mellan de olika världarna som arbetet 
och privatlivet var. De beskrev hur de på fritiden umgicks med personer som tog till våld och 
att de på arbetet hanterade konsekvenserna av det våld som skedde i samhället. Vilket 
medförde en känsla av utanförskap i både privatliv och i arbetet (van Wyk & van der Wath, 
2015).    
 
5.2 Sjuksköterskors professionella yrkesutövande  
Sjuksköterskors professionella yrkesutövande lyfter sjuksköterskors upplevelser av 
svårigheter och förutsättningar i arbetet med våldsutsatta kvinnor.  
 
5.2.1 Betydelsen av utbildning och kunskap 
Utbildning och kunskap gällande våld i nära relationer spelade roll för sjuksköterskors 
upplevelser. Sjuksköterskor med utbildning inom området såg det som en förutsättning för 
arbetet och upplevde sig trygga i sin roll. Att ställa frågan om våld och att vårda kvinnorna 
sågs vara givande och en självklar del av arbetet för sjuksköterskor med utbildning. De 
beskrev en känsla av respekt för kvinnorna och att de kände sig privilegierade att få hjälpa 
och göra skillnad (Webster et al., 2006; Häggblom & Möller, 2006).  
 
I andra studier framkom att sjuksköterskor upplevde sig ha brist på utbildning och kunskaper 
kring området. Det resulterade i svårigheter att upptäcka våld i nära relationer hos kvinnliga 
patienter, osäkerhet i vad som ingick i deras arbetsuppgifter, hur de skulle bemöta kvinnorna 
och att vården därmed inte höll den nivå den borde ha gjort. Det fanns bland en del 
sjuksköterskor en rädsla för att förolämpa kvinnorna då de inte visste hur de skulle samtala 
med dem. Att känna sympati och förståelse för våldsutsatta kvinnor var svårare för en del 
sjuksköterskor som inte hade utbildning eller erfarenhet av situationen (Beynon et al., 2012; 
Pereira Gomes et al., 2013; Al-Natour et al., 2016; Webster et al., 2006; Inoue & Armitage, 
2006).  
 
5.2.2 Förutsättningar för god vård 
Sjuksköterskor upplevde att bra teamarbete var en bidragande faktor för att kunna ge god 
vård. De upplevde att de i samarbetet kunde kommunicera kring situationer som upplevdes 
svåra att bemöta på egen hand. Det gav dem stöd och bättre förutsättningar att kunna hjälpa 
kvinnorna (Pereira Gomes et al., 2013; Yamada & Kato, 2015) Möjligheten att ge tid och 
utrymme för samtal med våldsutsatta kvinnor upplevdes vara en viktig del för att ge god vård. 
Att lyssna in kvinnorna skapade ett band som underlättande vårdandet, då kvinnorna öppnade 
upp sig mer om sina upplevelser (Pereira Gomes et al., 2013).  
 
5.2.3 Försvårande omständigheter i arbetet  
En försvårande omständighet som beskrevs av sjuksköterskor var bristen på privata utrymmen 
för enskilda samtal med kvinnorna. På avdelningens salar var ofta flera patienter placerade 
och ibland medverkade partners eller anhöriga till kvinnorna. Sjuksköterskor upplevde en 
svårighet att fråga om kvinnornas situationer när andra personer var närvarande. Miljön på 
sjukhusen ansågs inte vara optimal för privata samtal (Beynon et al., 2012; van Wyk & van 
der Wath, 2015).  
 
Sjuksköterskor beskrev att tidsbrist och stor arbetsbelastning ledde till att de inte kunde 
engagera sig tillräckligt i kvinnorna (Beynon et al., 2012; Yamada & Kato, 2015). Den stora 
arbetsbelastningen medförde en känsla av att inte hinna föra samtal om våld (Beynon et al., 
2012; Pereira Gomes et al., 2013; Yamada & Kato, 2015). Sjuksköterskor ville inte påbörja 
ett samtal, om tiden att lyssna på svaret inte fanns (Beynon et al., 2012). Tidsbristen och 
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arbetsbelastningen medförde att sjuksköterskor upplevde att de bara kunde uppnå tillfälliga 
lösningar i vårdandet av kvinnorna. Det fanns inte möjlighet att spendera den tid med dem 
som egentligen behövdes för att samtala kring deras situationer och hur de skulle gå vidare. 
Det fanns endast tid för att hantera den akuta situationen på plats (Yamada & Kato, 2015).  
Sjuksköterskor i studien av Beynon et al., (2012) ansåg att kravet att anmäla till Socialtjänsten 
i de fall barn fanns i familjen var en försvårande omständighet i arbetet med våldsutsatta 
kvinnor. Sjuksköterskor kände ett tvång att informera kvinnorna om plikten att anmäla, vilket 
resulterade i att kvinnorna slutade prata på grund av rädslan att förlora sina barn. Andra 
försvårande omständighet i vården var enligt sjuksköterskor bristen på resurser i form av 
skyddsnät för kvinnorna, främst i lantliga områden (a.a.).  
 
5.2.4 Samhällets och den kulturella normens påverkan på arbetet 
I en studie beskrev manliga sjuksköterskor en upplevelse av att samhällets normer antydde att 
män skulle vara starka och sjuksköterskor omhändertagande, vilket påverkade relationen 
mellan dem och patienterna. Manliga sjuksköterskor upplevde att de våldsutsatta kvinnorna 
vågade visa sig sårbara och tydde sig extra till dem på grund av normerna. Situationen ledde 
till oroskänslor över att kvinnorna skulle bli för fästa vid dem och då förvänta sig att de skulle 
lösa alla deras problem. En tveksamhet över hur involverade de kunde vara i patienterna växte 
fram (van Wyk & van der Wath, 2015).  
 
Sjuksköterskor beskrev en upplevelse av att kulturella aspekter påverkade vården av 
våldsutsatta kvinnor. En aspekt som beskrevs var att avslöjandet om våld i nära relationer 
kunde skada familjens rykte (Al-Natour et al., 2016; Inoue & Armitage, 2006). Kvinnorna teg 
om våldet även om sjuksköterskor lyfte frågan, då det ansågs vara det kulturellt accepterade 
sättet att hantera situationen. Genom att tiga skyddade de familjens rykte (Al-Natour et al., 
2016; Beynon et al., 2012). Manliga sjuksköterskor upplevde att kulturen ledde till en 
svårighet att få kvinnorna att öppna upp sig om sina situationer till dem (Al-Natour et al., 
2016). Det framkom även i studien av Inoue & Armitage (2006) att sjuksköterskor upplevde 
att våld i nära relationer var skamfyllt. Det ledde till att sjuksköterskor undvek att fråga om 
våldet, även om det var uppenbart, för att ta hänsyn till patienten. Sjuksköterskor beskrev 
olika upplevelser kring sin syn på våld. En del, främst i Japan, ansåg att skulden inte enbart 
kunde läggas på våldsförövaren, då det ansågs att kvinnorna antagligen provocerat fram 
våldet. En mindre del av sjuksköterskor, främst i Australien, ansåg att våld aldrig kan 
accepteras, oavsett provokation eller inte (a.a.).  
 
5.2.5 Sjuksköterskor med egna erfarenheter av våld i nära relationer  
Sjuksköterskor skildrade egna erfarenheter av våld. I studien av Beynon et al. (2012) beskrev 
sjuksköterskor som utsatts för våld sina erfarenheter som ett positivt inslag i sin profession. 
De upplevde sig ha mer förståelse och kunskap och de ansåg sig ha lättare att upptäcka 
våldsutsatta kvinnor. Vidare beskrevs en stor vilja av att ge kvinnorna det stöd och styrka de 
behövde. De upplevde även att kollegor utan erfarenhet vände sig till dem för hjälp i 
situationer med utsatta kvinnor (a.a.). Sjuksköterskor beskrev även att mötet med kvinnor 
utsatta för våld framkallade känslor och påfrestande minnen från de egna erfarenheterna av 
våld (Webster et al., 2006). Sjuksköterskor som själva upplevt våld i nära relationer och som 
inte fått terapeutisk behandling för sina upplevelser, kände ökad frustration och ilska i mötet 
med kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006).  
 
 
 



 
 

10 

5.3 Resultatsammanfattning 
Att vårda kvinnor utsatta för våld i nära relationer hade stark emotionell påverkan på 
sjuksköterskor. Vanligast beskrevs känslor som ilska och frustration. Känslorna påverkade 
sjuksköterskors professionella roller och det privata livet. En del sjuksköterskor hanterade 
situationen genom emotionell distansering gentemot kvinnorna. Utbildning och kunskap om 
våld i nära relationer spelade roll för sjuksköterskornas vård av kvinnorna. Sjuksköterskor 
med utbildning upplevde trygghet i den professionella rollen och hur de skulle gå tillväga. 
Bristande utbildning medförde osäkerhet och svårighet att upptäcka våld. Svårigheter att 
kommunicera med våldsutsatta kvinnor upplevdes också på grund av tidsbrist, brist på privata 
utrymmen för samtal och då närstående medverkade under samtalet. Kultur och samhälleliga 
normer präglade sjuksköterskors upplevelser av hur de skulle vårda kvinnorna. Våldet kunde 
ses som en privatsak som kunde förstöra familjens anseende i samhället och skulle därför inte 
nämnas av sjuksköterskor. Andra sjuksköterskor ansåg att våldet var oacceptabelt. En del 
manliga sjuksköterskor upplevde svårighet i vårdandet av de våldsutsatta då kvinnorna kunde 
visa rädsla gentemot sjuksköterskan. Andra beskrev att kvinnorna tydde sig mer till dem och 
förlitade sig på att de skulle lösa alla problem. Sjuksköterskor som själva upplevt våld i 
privatlivet beskrev antingen att det gynnade deras arbete eller att det uppstod påfrestande 
minnen som försvårade arbetet. 

6. Diskussion    
6.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes för att sammanställa tidigare forskning inom området och på 
så vis svara på studiens syfte. En intervjustudie var en alternativ metod som kunde applicerats 
för att uppnå studiens syfte (Kristensson, 2014). Eftersom att forskningsområdet är ett 
känsligt ämne ansåg författarna att det fanns en etisk problematik att intervjua utan tidigare 
erfarenheter av metoden.  
 
För att på bästa sätt söka fram relevanta studier är systematisk sökning enligt Kristensson 
(2014) den sökstrategi som främst rekommenderas för en litteraturstudie. De bibliografiska 
databaserna Cinahl, Medline samt PsycINFO valdes ut då de omfattar vetenskapliga studier 
inom omvårdnadsvetenskap. Sökningar utfördes i flera databaser för att få en så omfattande 
sökning som möjligt. Ett omfångsrikt datamaterial ökar tillförlitligheten och antas stärka 
litteraturstudiens trovärdighet (Kristensson, 2014). En möjlig svaghet är exkluderandet av 
databasen PubMed som innehåller nyutkomna publikationer. Databasen exkluderades då 
Medline, som till stor del innehåller samma vetenskapliga studier, redan använts. 
Exkluderandet av databasen PubMed kan ha resulterat i att relevanta studier missades.  
 
Majoriteten av studierna inom sökområdet är baserade på sjuksköterskor som vårdar kvinnor. 
De meningsbärande orden kvinna och vårda valdes bort efter provsökningar i databaserna då 
det inte tillförde något till resultatet i sökningarna. Användningen av databasernas ämnesord 
kan ses som en styrka då sökningen blir mer specifik (Kristensson, 2014). Relevanta 
ämnesord saknades för ett fåtal termer, då användes fritextsökningar med trunkering. 
Trunkering nyttjades för att bredda sökningen och inte missa relevanta vetenskapliga studier. 
Vid sökningarna användes de booleska sökoperanderna AND och OR för en ökad sensitivitet 
(Kristensson, 2014). En provsökning med tidsbegränsning på publikationsdatum inom fem- 
samt tio år visade att antalet relevanta studier blev begränsat. Därför utökades 
tidsbegränsningen för sökningen till tolv år, åren 2006-2018, vilket genererade fler 
vetenskapliga artiklar som passade syftet. En möjlighet är att ett kortare åldersspann hade 
resulterat i mer aktuella resultat då sjukvården ändras över tid.   
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I kvalitativ forskning är personers upplevelser och tolkningar av ett fenomen i fokus. Syftet är 
inte att kunna dra generaliserbara slutsatser. Genom att studera personers upplevelser och 
tolkningar är målet istället att skapa en djup och ingående bild av det studerade fenomenet. 
Kvantitativ forskning utgår från mätbar data där målet är att kunna dra generaliserande 
slutsatser för hela den avsedda populationen (Kristensson, 2014). Ett antagande är att valet att 
inkludera vetenskapliga studier med kvalitativ metod i litteraturstudien är en styrka, då syftet 
var att undersöka sjuksköterskors upplevelser. En tydlig artikelmatris med information om 
studiedeltagare, studiekontext samt tidsram för datainsamling finns att tillgå i litteraturstudien. 
Det ger information för att bedöma litteraturstudiens överförbarhet samt stärker giltigheten. 
Enligt Kristensson (2014) stärker det trovärdigheten i litteraturstudien.  
 
Exklusionskriterier för studien var vetenskapliga studier med fokus på specialistutbildade 
sjuksköterskor. Denna bedömning gjordes för att försäkra att studien skulle hamna inom den 
grundutbildade sjuksköterskans arbetsområde. 
 
Under urvalsförfarandet delades läsning av titlar från sökningarna upp mellan författarna 
vilket kan vara en möjlig svaghet. Det antas kunna öka risken för att eventuella relevanta 
vetenskapliga studier missades. En styrka i urvalsförfarandet kan vara att abstrakt och studier 
i fulltext lästes både enskilt och gemensamt för att få en säkrare bedömning över studiernas 
relevans för litteraturstudien (Kristensson, 2014).   
 
En styrka antas vara valet att använda en etablerad granskningsmall för att försäkra 
trovärdighet och kvalitet hos de inkluderade studierna (Kristensson, 2014).  
 
Syftet har under arbetets gång funnits nära till hand för att säkerställa att endast väsentligt 
material inkluderas i resultatet. Under analysprocessen har vetenskapliga artiklar analyserats 
och tolkats både enskilt och gemensamt. Triangulering innebär en minskad risk för att 
resultatet påverkas av författarnas enskilda förförståelser. Användning av triangulering kan 
antas öka verifierbarheten och i sin tur styrka trovärdigheten i studien (Kristensson, 2014).  
 
Två av de inkluderade studiernas resultat var grundade på intervjuer med personer från olika 
professioner inom hälso- och sjukvården (Beynon et al., 2012; Pereira Gomes et al., 2013). I 
resultatet av Beynon et al. (2012) framgår tydligt vilka resultat som härrör från sjuksköterskor 
och endast de resultaten inkluderades. I resultatet av Pereira Gomes et al. (2013) framgår det 
däremot inte specifikt vad som är sjuksköterskornas upplevelser och resultatet presenteras 
som hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser. Studien inkluderades eftersom 
sjuksköterskor arbetar i multiprofessionella team och då sjuksköterskornas upplevelser var 
inkluderade i begreppet hälso- och sjukvårdspersonal samt att litteraturstudien hade få artiklar 
att tillgå om sjuksköterskors upplevelser. Det kan anses vara en svaghet då det inte går att 
utläsa vilka redovisade resultat som härrör från sjuksköterskornas upplevelser.  
 
I en av de tio inkluderade studierna framgick det inte om den var godkänd av etisk kommitté, 
dock visar författarinstruktionerna för tidskriften som studien är publicerad i att ett etiskt 
godkännande krävs innan publicering.  
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6.2 Resultatdiskussion   
Sjuksköterskor i Sverige har en skyldighet i sin yrkesroll att samtala med patienter i enrum 
som misstänks vara utsatta för våld (SOSFS, 8 Kap § 9, 2014:4). I resultatet framkommer det 
att sjuksköterskor upplever försvårande omständigheter som hindrar dem att utföra sitt arbete 
fullt ut (Beynon et al., 2012; Pereira Gomes et al., 2013; van Wyk & van der Wath, 2015; 
Yamada & Kato, 2015). De beskriver en frustration över känslan att inte göra allt de kan för 
de våldsutsatta kvinnorna (Beynon et al., 2012; Yamada & Kato, 2015). Tidigare forskning 
visar på att våldsutsatta kvinnor känner ett bristande engagemang och en tidsbrist i vården, det 
ger dem en ökad känsla av maktlöshet över sin situation (Pratt-Eriksson, Bergbom & 
Lyckhage, 2014). Vårdandets värld bygger på att vårdpersonal och patienten tillsammans 
kämpar för ett minskat lidande hos patienten. För att tillgå vårdandets värld krävs 
engagemang, omtanke, förståelse och tid från vårdpersonalen (Söderlund, 2012). Det kan 
antas att det blir svårt för sjuksköterskan att skapa ett gott vårdande möte i en organisation 
med många försvårande omständigheter, även om intentionen finns. 
 
I litteraturstudien framkommer motstridiga resultat från sjuksköterskor som själva utsatts för 
våld i nära relationer. En del sjuksköterskor upplever att erfarenheten gynnar arbetet med 
våldsutsatta kvinnor, medan andra sjuksköterskor vittnar om att erfarenheterna försvårar 
arbetet (Beynon et al., 2012; Häggblom & Möller, 2006; Webster et al., 2006). Tidigare 
forskning visar på att det inte finns något samband mellan sjuksköterskans egna erfarenheter 
av våld i nära relationer och identifiering av våldsutsatta i arbetet. Däremot visar forskning på 
en skillnad i kvaliteten av vården för kvinnorna. Sjuksköterskor som saknar erfarenhet av våld 
i nära relationer utanför sin yrkesroll, ger vård av sämre kvalitet (Christofides & Silo, 2005). 
Vidare visar forskning att av de sjuksköterskor som väljer att inte anmäla fall av våld i nära 
relationer, är största andelen de sjuksköterskor som är utan egna erfarenheter av våld i nära 
relationer (Smith, Rainey, Smith, Alamares & Grogg, 2008). Litteraturstudien visar att 
sjuksköterskor med egna erfarenheter av våld upplever väldigt starka känslor i mötet med 
våldsutsatta kvinnor (Häggblom & Möller, 2006; Webster et al., 2006). Tidigare forskning 
lyfter att sjuksköterskor som varit utsatta för ett trauma har en högre risk att utveckla 
sekundärt traumatiskt stressyndrom. Högre risk finns bland de sjuksköterskor som inte 
bearbetat sina tidigare erfarenheter (Gates & Gillespie, 2008). Det kan anses vara av vikt att 
erbjuda stöd till sjuksköterskor som arbetar med våldsutsatta kvinnor för att ge de som vill en 
möjlighet att ventilera sina känslor.  
 
Sjuksköterskor upplever starka känslor som ilska och frustration i vårdandet av kvinnorna 
(van der Wath et al., 2013; Beynon et al., 2012; Al-Natour et al., 2016; Goldblatt, 2009; 
Yamada & Kato, 2015; Webster et al., 2006; Häggblom & Möller, 2006; Inoue & Armitage, 
2006). Upplevelser av starka känslor bekräftas i en tidigare studie av van der Wath, van Wyk 
& van Rensburg (2016). De hanterar den emotionella påverkan på olika sätt, en del 
sjuksköterskor beskriver hur deras hantering kan kopplas till nivån av utbildning och kunskap 
kring våld i nära relationer (Webster et al., 2006; Häggblom & Möller, 2006). 
Litteraturstudien visar även på att sjuksköterskor anser sig ha för lite kunskap och utbildning 
inom ämnet (Beynon et al., 2012; Pereira Gomes et al., 2013; Al-Natour et al., 2016; Webster 
et al., 2006; Inoue & Armitage, 2006). Tidigare forskning stödjer resultatet att sjuksköterskor 
upplever sig sakna eller ha bristfällig utbildning i området (Ramsay et al., 2012; Sundborg, 
Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). Inom vårdandets värld ställs det krav på 
sjuksköterskornas mod och kompetens för att nå en god omvårdnad (Söderlund, 2012). Det 
kan antas att den kompetens som vårdandets värld ställer krav på, inte uppnås på grund av 
bristen på utbildning. Det kan försvåra arbetet för en god omvårdnad av kvinnorna.  
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Våldet mot kvinnor är ett globalt problem som sker i alla samhällsklasser och kulturer (WHO, 
2005). I litteraturstudien framkommer att ländernas kulturer påverkar sjuksköterskornas syn 
på våld och den vård de ger våldsutsatta kvinnor. I en del kulturer är avslöjandet av våld i nära 
relationer en skam för familjens anseende och därför ett fenomen som tystas ned både av 
kvinnorna och av sjuksköterskorna (Al-Natour et al., 2016; Beynon et al., 2012; Inoue & 
Armitage, 2006). Författarna menar att det finns en etisk problematik i att sjuksköterskor 
avstår från att screena för våld. Det medför att kränkning mot kvinnors mänskliga rättigheter 
till frihet från våld, säkerhet, hälsa och jämlikhet återstår och tystas ner (WHO, 2005). På 
grund av kriser i världen har många människor sökt sig till bland annat Sverige för skydd de 
senaste åren (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). Det kan förmodas att människor som 
invandrar har olika kulturella bakgrunder. Kulturella skillnader är något som sjuksköterskor 
bör ha i åtanke vid samtal om våld. Tidigare forskning tyder på att kulturell kompetens och 
förståelse bland sjukvårdspersonal leder till en förbättrad sjukvård och ökad hälsa hos barn 
och kvinnor (Callister, 2005).  
 
I de studier som litteraturstudien bygger på finns en ojämn fördelning mellan könen hos 
deltagarna. Majoriteten av studiedeltagarna är kvinnor. Det kan antas bero på att 
sjuksköterskeyrket idag är kvinnodominerat då nio av tio sjuksköterskor i Sverige är kvinnor 
(SCB, 2018). I litteraturstudiens resultat framkommer det att de manliga sjuksköterskorna 
upplever svårigheter i vårdandet av våldsutsatta kvinnor, av anledningen att de är män. De 
upplever att kvinnorna antingen känner en rädsla för dem (Yamada & Kato, 2015), eller tyr 
sig för mycket till dem på grund av samhällets förväntan på mäns styrka (van Wyk & van der 
Wath, 2015). Enligt vårdandets värld ska sjuksköterskan ha en grundläggande omtanke och 
vilja att lindra patientens lidande. Vårdandets värld ska präglas av samarbete mellan vårdare 
och patient, där patienten ska känna trygghet och säkerhet (Söderlund, 2012). Samarbetet 
mellan de manliga sjuksköterskorna och kvinnorna försvåras på grund av kvinnornas rädsla 
för dem, trots deras vilja att hjälpa kvinnorna. Att tillgå vårdandets värld kan bli svårt för 
dessa manliga sjuksköterskor på grund av deras könstillhörighet.  
 
7. Slutsats 
Att vårda kvinnor utsatta för våld är en känslomässig upplevelse för sjuksköterskor. 
Utbildning och kunskap gällande våld i nära relationer visar sig betydelsefullt för deras 
upplevelser och hantering i arbetet med kvinnorna. Med utbildning kommer trygghet i 
sjuksköterskerollen. De med bristande utbildning beskriver osäkerhet i arbetet och svårighet 
att hantera sina egna känslor. Sjuksköterskor upplever en kunskapslucka och bristande tid i 
vårdandet av våldsutsatta kvinnor och beskriver detta som ett hinder för att ge den omvårdnad 
de önskar. Omständigheterna försvårar tillgången till vårdandets värld.  
 
7.1 Klinisk nytta 
Kvinnorna upplever att vården brister och sjuksköterskor upplever okunskap och osäkerhet i 
den professionella rollen. Det anses vara av vikt med utbildning om våld i nära relationer på 
arbetsplatser för sjuksköterskor för att minska kunskapsluckor och skapa trygghet. 
Litteraturstudien indikerar även att det finns försvårande omständigheter inom organisationen 
som hindrar sjuksköterskor att kunna erbjuda fullgod vård till våldsutsatta kvinnor. 
Organisationen bör ta ansvar för en förbättrad arbetsplats med privata utrymmen för samtal 
och tillräcklig personaltäthet för att kunna engagera sig i kvinnorna. Erbjudande om stöd för 
att bearbeta upplevelser till de sjuksköterskor som arbetar med våldsutsatta kvinnor kan vara 
av vikt för att förhindra dåligt mående.  
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7.2 Fortsatt forskning  
Studier om våld i nära relationer är främst inriktade på våldsutsatta kvinnors upplevelser av 
våldet. Få studier finns att tillgå om grundutbildade sjuksköterskors upplevelser av vårdandet. 
Då det framkommit att sjuksköterskor spelar en viktig roll i vårdandet, men har stora 
kunskapsluckor och påverkas starkt emotionellt av mötet med kvinnorna, kan nästa logiska 
steg vara att forska vidare på sjuksköterskors behov av stöd i vårdandet. Vidare forskning kan 
bidra till ökad förståelse för vad sjuksköterskorna behöver för att hantera sitt eget mående 
samt kunna erbjuda kvinnorna en vård av god kvalitet.  
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Al-Natour, A., Qandil, A., & Gillespie, 
G. L. (2016). Nurses’ roles in 
screening for intimate partner violence: 
a phenomenological study. 
International Nursing Review, 63(3), 
422–428. doi: 
https://doi.org/10.1111/inr.12302 
 
Jordanien 

Att beskriva jordanska 
sjuksköterskors roll och 
utförande av screening av 
våld i nära relationer.  

Metod: 
Kvalitativ metod 
 
Design:  
Deskriptiv design  
 
Inklusionskriterier: 
Vara från Jordanien, 22+ år, Minst ett 
års erfarenhet som sjuksköterska på 
en avdelning där patienter utsatta för 
våld i nära relationer söker sig till.  
 
Urval:  
Sex manliga sjuksköterskor som arbetar 
på akutavdelning och sex kvinnliga 
sjuksköterskor som arbetar på en 
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medel arbetserfarenhet sju år.  
 
Datainsamling: 
Enskilda ljudbands inspelade 
semistrukturerade intervjuer i privata 
rum. Längd 30-45 minuter. Data 
insamlad under 2014.  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 
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- Tydligt syfte. 
- Tydligt beskrivet 
urval. 
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analys. 
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begripligt resultat. 
- Jämn 
könsfördelning av 
deltagare 
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information om 
någon tackat nej 
eller hoppat av 
studien.  

Sjuksköterskor upplevde känslor 
som skuld, ilska, depression och 
smärta då kvinnorna inte fick fullgod 
hjälp. Glädje uppstod när de lyckats 
hjälpa patienten.  
 
Sjuksköterskor upplevde bristen på 
utbildning och kunskap i vårdandet 
av utsatta kvinnor. Osäkerhet i 
professionella rollen och 
arbetsuppgifter upplevdes. Att 
erbjuda hjälp utöver det medicinska 
ansåg några ligga utanför 
sjuksköterskans ansvarsområde. 
 
Den jordanska kulturen upplevdes 
som ett hinder av sjuksköterskor i 
sitt arbete med våldsutsatta kvinnor. 
Kvinnorna teg ofta om våldet för att 
skydda familjens värdighet. Speciellt 
svårt var det för manliga 
sjuksköterskor att få patienterna att 
öppna upp sig.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

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

Att utforska läkare 
och sjuksköterskors 
professionella och 
personliga 
upplevelser när de 
frågar om våld i nära 
relationer. Att avgöra 
skillnader mellan 
professionerna och att 
identifiera slutsatser 
om förbättring för 
utförande och 
arbetsplatsen.    
 

Metod: 
Kvalitativ metod 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och läkare på 
avdelningar dit våldsutsatta 
kvinnor söker sig.  
 
Urval: 
Enkäter skickades till 1000 
randomiserade 
sjuksköterskor och 1000 
randomiserade läkare. 
 
527 sjuksköterskor, 238 
läkare samt 4 ospecificerade 
lämnade fullständiga svar. 
512 av sjuksköterskor var 
kvinnor och 12 män. Dessa 
var mellan 20-60+ år.  
 
Datainsamling: 
Enkät med 43 frågor, varav 
två öppna frågor. 
Datainsamlingen pågick 
mellan mars och juni år 
2004.  
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 
 
 

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt beskriven 
analys.  
- Tydligt och 
begripligt resultat.  
 
Svagheter: 
- Låg svarsrespons.  
- Ojämn fördelning 
mellan kvinnor och 
män.  

Förvirring, frustration och irritation var känslor som 
sjuksköterskor upplevde över att vissa kvinnor återgick till 
sina våldsamma förhållanden, speciellt då barn var 
involverade.  
 
Brist på utbildning upplevdes höra samman med rädslan 
över att förolämpa kvinnan. Tidsbristen upplevdes leda till 
att frågan om våld uteblev. Sjuksköterskorna upplevde att de 
lämnade arbetet utan att ha gjort sitt bästa för kvinnorna. 
Kulturellt accepterat våld, brist på privat utrymme för 
samtal, partners närvaro och lagen om att våld måste 
rapporteras till Socialstyrelsen ansågs försvåra möjligheten 
att prata om kvinnornas situation. Sjuksköterskorna 
upplevde att det saknas resurser för att hjälpa kvinnorna, 
specifikt i lantliga områden.  
 
Sjuksköterskor med egna erfarenheter av våld i nära 
relationer upplevde sig ha mer kunskap och förståelse och 
gynnade deras arbete. De beskriver även att kollegor utan 
kunskap i vissa fall vänder sig till dem.  
 
 

 
 

https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-473
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-473
https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-473
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Goldblatt, H. (2009). Caring for 
abused women: impact on 
nurses’ professional and 
personal life experiences. 
Journal of Advanced Nursing, 
65(8), 1645-1654. 
doi:10.1111/j.1365-
2648.2009.05019.x 
  
Israel 

Att undersöka 
påverkan på 
sjuksköterskors 
professionella och 
personliga 
livserfarenheter av att 
vårda misshandlade 
kvinnor.  
 

Metod: 
Kvalitativ metod 
 
Inklusionskriterier: 
Kvinnliga sjuksköterskor som 
arbetat med minst en 
misshandlad kvinna inom det 
senaste året.  
 
Exklusionskriterier: 
Manliga sjuksköterskor 
 
Urval: 
22 sjuksköterskor som arbetar 
på olika sjukhus och 
vårdcentraler i Israel. 
Arbetslivserfarenheter som 
sjuksköterska varierade mellan 
ett och 25 år.  
 
Datainsamling: 
Fördjupade intervjuer som 
pågick cirka en timma 
var.  Datainsamlingen pågick 
mellan februari och juni år 
2005.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys 

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt beskriven 
datainsamling.  
- Tydligt beskriven analys. 
- Tydligt och begripligt resultat. 
- Har reflekterat kring 
förförståelse.  
 
Svagheter: 
- Författaren använde 14 
sjuksköterskestudenter som 
insamlare av data under deras 
praktiker. Kan ha påverkat 
kvaliteten på intervjuerna samt 
deltagarnas vilja att öppna upp 
sig.   
 

Sjuksköterskor upplevde att vårdandet av 
våldsutsatta kvinnor utmanade den 
professionella rollen i arbetet. De beskrev 
känslor som ilska, oförståelse, dömande 
och medlidande - som de inte kunde 
undvika trots att de visste om att det 
påverkade deras professionella roller. 
Sjuksköterskor beskrev påträngande 
minnesbilder från vårdandet av kvinnor 
som kunde uppstod spontant.  
 
Andra sjuksköterskor beskrev tidsbristen 
på arbetsplatsen vilket medförde att de 
distanserade sig från den våldsutsatta 
kvinnan. Dels för att hinna med sitt arbete, 
dels för att skydda sig själv från starkt 
känslomässigt medlidande. 
  
Svårigheten att skilja mellan arbete och 
fritid, att inte “ta med arbetet hem”, 
beskrevs. De berättade att starka känslor 
från arbetet togs med hem och påverkade 
deras personliga liv och familjelivet. De 
identifierade sig med de våldsutsatta 
kvinnorna och ventilerade känslor med 
sina makar för att känna trygghet i de 
egna relationerna. Rollerna som mammor 
påverkades genom att de inte ville att sina 
barn skulle uppleva våld i hemmet.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Häggblom, A. M. E., & Möller, 
A. R. (2006). On a life-saving 
mission: Nurses’ willingness to 
encounter with intimate partner 
abuse. Qualitative health 
research, 16(8), 1075-1090. 
doi:10.1177/1049732306292086 
 
Finland    
   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
   
 
  
  
  
  
   
  
  
   

Att undersöka 
utvalda 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
fenomenet våld 
mot kvinnor samt 
sjuksköterskornas 
roller som 
vårdgivare till 
dessa kvinnor.  

Metod: 
Kvalitativ metod  
 
Urval: 
Tio kvinnliga 
sjuksköterskor med 13 
till 33 års erfarenhet 
inom vården. Åldrar 36-
54 år.  
 
Datainsamling: 
Individuella intervjuer 
som pågick mellan 30 
minuter till 90 minuter.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory  

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt 
urvalsförfarande.  
- Tydligt beskriven 
datainsamling.  
- Tydligt beskriven 
analys. 
- Tydligt och begripligt 
resultat. 
 
Svagheter: 
- Framkom inte när i 
tiden datainsamlingen 
skett. 
- Inklusions- och 
exklusionskriterier 
framkom inte. 
- Författarna har inte 
diskuterat sin 
förförståelse.     

Sjuksköterskor upplevde ilska och frustration över att 
förövaren oftast kom undan med sina våldsamma 
handlingar. De beskrev också frustration över att processen 
mot jämställdhet mellan könen gick för långsamt framåt i 
samhället. I mötet med den våldsutsatta kvinnans fysiska 
skador upplevde en del sjuksköterskor skräck. De uttryckte 
att de hade utbildning gällande fysiska åkommor men inte 
för hur de ska hantera de psykiska följderna av våldet. En 
del sjuksköterskor beskrev svårigheten av att uppleva starka 
känslor men att behöva ignorera dem för att agera 
professionellt för sin egen och patientens skull.   
 
Känslorna från vårdandet av våldsutsatta kvinnor följde med 
dem hem. De tänkte på hur det skulle gå för kvinnorna och 
hade även drömmar om förövarna.  
 
Sjuksköterskor som själva utsatts för våld i nära relationer 
och inte fått terapeutisk behandling upplevde stark ilska och 
frustration i mötet med våldsutsatta kvinnor.  
 
Sjuksköterskor med utbildning om våld i nära relationer 
upplevde sig trygga i mötet med våldsutsatta kvinnor. De 
beskrev att utbildningen gav dem bättre förutsättningar och 
att arbetet var givande. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Inoue, K., & Armitage, S. (2006). 
Nurses’ understanding of domestic 
violence. Contemporary Nurse, 
21(2), 311-323. 
doi:10.5172/conu.2006.21.2.311      
 
Australien och Japan 
 
 

   
    
   
  
  
  
   
  
  
  
 
  
   
  
  
   
 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
förståelse av våld i 
nära relationer.  

Metod: 
Kvalitativ metod 
 
Exklusionskriterier: 
Manliga sjuksköterskor  
 
Urval: 
41 kvinnliga 
sjuksköterskor som 
arbetade på 
akutvårdsavdelning, 20 
st från Australien och 
21 st från Japan.  
 
Datainsamling: 
Ostrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor. Varje intervju 
pågick ungefär i en 
timma. 
Datainsamlingen 
pågick under 2003.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory  

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt 
beskriven 
datainsamling. 
- Tydligt 
beskriven analys. 
- Tydligt 
beskriven 
datainsamling. 
- Tydligt och 
begripligt resultat. 
 

Svagheter: 
- Urvalsförfarande 
otydligt beskriven, 
framkom inte hur 
sjuksköterskorna 
valdes ut.  
- Författarna har 
inte diskuterat sin 
förförståelse.  
 

Australiska sjuksköterskor kände sympati och medlidande 
för de våldsutsatta kvinnorna och ilska för förövaren. De 
upplevde även frustration i de situationer då kvinnan valt att 
återgå till förhållandet men respekterade kvinnornas val. De 
ville inte pressa dem eller låta deras inre känslor och 
fördomar påverka deras professionella roller. 
 
Sjuksköterskor undvek medvetet våldsutsatta kvinnor i 
arbetet. Orsakerna kunde vara personliga erfarenheter av 
våld i nära relationer eller för att skydda sig själv från 
utbrändhet och överväldigande känslor.  
 
En del japanska sjuksköterskor upplevde det svårt att förstå 
och ha sympati för de våldsutsatta kvinnorna då de själva 
inte erfarit våld och inte förstår hur det kan uppstå i ett 
förhållande. De upplevde det svårt att veta hur de skulle 
reagera och agera.  
 
Japanska sjuksköterskor beskrev våld i nära relationer som 
en skamfylld händelse i livet som skulle döljas för 
omgivningen för familjens ryktes skull. Därför undvek de 
att fråga om våld även om fallet var uppenbart, då det 
ansågs vara en privatsak, inte för att vara ignoranta utan för 
att ta hänsyn till kvinnorna. Sjuksköterskorna ansåg också 
att det alltid finns en orsak bakom att mannen blivit våldsam 
och menade att offret kan ha haft en provocerande beteende. 
En mindre del av sjuksköterskorna upplevde att våld aldrig 
var okej trots omständigheterna.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Pereira Gomes, N., Lorenzini 
Erdmann, A., Luis Guedes 
dos Santos, J., Santos Mota, 
R., Olinda de Souza 
Carvalho e Lira, M., & 
Hörner Schlindwein 
Meirelles, B.(2013). Caring 
for women facing domestic 
violence: Grounded Theory. 
Online Brazilian Journal of 
Nursing, 12(4). doi: 
https://doi.org/10.5935/1676-
4285.20134138 
 
Brasilien  
 

Att förstå 
sjukvårdspersonals 
betydelse vid vård av 
kvinnor utsatta för våld 
i nära relationer som 
har stöd av family 
health strategy 
programmet.  

Metod:  
Kvalitativ metod 
 
Inklusionskriterier: 
Deltagarna måste vara 
närvarande under 
datainsamlingsperioden, de 
måste arbeta på Family health 
strategy (FSH) programmet i 
Brasilien sedan minst 6 månader 
tillbaka.  
 
Urval: 
Grupp 1: 13 sjuksköterskor, 17 
nursing technicians och 12 
läkare. Grupp 2: 2 psykiatriker 
och 1 socialarbetare.   
Grupp 3: 5 
sjukvårdskoordinatorer.  
 
Datainsamling:  
Ljudbands-inspelade intervjuer 
genomförda maj till augusti år 
2012. 
 
Analysmetod: 
Grounded theory  
 

Styrkor:  
- Tydligt syfte. 
- Tydligt beskriven 
datainsamling. 
- Tydligt beskriven 
analys.  
- Tydligt och begripligt 
resultat.  
 
Svagheter: 
- Framkommer ej om 
forskaren hanterat sin 
förförståelse.  
- Framgår ej vilken 
yrkesgrupp som citat och 
resultat utgår från. 
- Otydligt 
urvalsförfarande  

Hälso- och sjukvårdspersonalen upplevde att de 
inte hade den träning som krävs för att bemöta 
våldsutsatta kvinnor på rätt sätt. De upplevde att 
mötet blev väldigt svårt och inte höll den nivå det 
borde. I de fall där kvinnorna själva inte sa något 
om våldet upplevdes det svårt att se tecken på att 
det skedde. Det var en hög rotation på personal 
och de nya som började hade inte den träning 
som krävdes. Detta försvårade arbetet kring 
våldsutsatta kvinnor samt försvårade arbetet för 
de som redan arbetade på enheten.  
 
Redan vid tidsbokningen upplevde personalen att 
det inte fanns tillräckligt med tid till patienterna 
som utsatts för våld i nära relationer. Bristen på 
tid ledde till svårigheter att samtala om våldet.  
 
Personalen upplevde att en viktig del för att ge 
god vård var att skapa ett band till den utsatta 
kvinnan. Det var viktigt att ge utrymme och 
lyssna noga på kvinnan under samtal. Teamarbete 
ansågs viktigt för ge personalen stöd i arbetet och 
för att få hjälp med hur kvinnornas situationer 
skulle hanteras.  
 
 
 

 
 
 

https://doi.org/10.5935/1676-4285.20134138
https://doi.org/10.5935/1676-4285.20134138
https://doi.org/10.5935/1676-4285.20134138
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

van der Wath, A., Van Wyk, N., 
& Janse van Rensburg, E. 
(2013). Emergency nurses’ 
experiences of caring for 
survivors of intimate partner 
violence. Journal of Advanced 
Nursing, 69(10), 2242–2252. 
doi: 
https://doi.org/10.1111/jan.12099 
 
Sydafrika  

Att utforska och beskriva 
sjuksköterskor på 
akutvårdsavdelningars 
upplevelser av att vårda 
överlevare av våld i nära 
relationer.  
 
 
 

Metod: 
Kvalitativ metod  
 
Design: 
Deskriptiv design 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inom det 
senaste året varit i kontakt med 
överlevare av våld i nära 
relationer. 
 
Urval:  
Nio kvinnliga och två manliga 
sjuksköterskor från två 
akutavdelningar. Ålder 25-50 år.  
 
Datainsamling: 
Ljudbands inspelade 
ostrukturerade intervjuer med 
öppna frågor. Längd: 45-70 
minuter. Samt reflektiva 
fältanteckningar från 
intervjutillfällen. Datainsamling 
skedde under december 2010.  
 
Analysmetod:  
Deskriptiv fenomenologisk 
analys 
 

Styrkor:  
- Tydligt syfte.  
- Tydligt beskriven 
datainsamling. 
- Tydligt beskriven 
analys.   
- Tydligt och begripligt 
resultat.  
 
 
Svagheter:  
- Avsaknad av 
information angående 
relation mellan forskare 
och urval.  
 
 

Sjuksköterskorna upplevde känslomässigt 
lidande i form av sympati, ilska, chock, 
depression och nedstämdhet. De kunde inte 
välja att titta åt ett annat håll. Att se och 
höra om psykiska och fysiska skador kunde 
upplevas traumatiskt. De uppgav även att 
minnen från tidigare fall etsar sig fast och 
återupplivas igen. Minnena återkom i form 
av starka känslor och minnesbilder, när 
något påminde om tidigare fall. En lättnad 
och minskad stress upplevdes hos 
sjuksköterskorna när de våldsutsatta 
kvinnorna mådde bättre.  
 
Arbetet med våldsutsatta kvinnor påverkade 
sjuksköterskornas privatliv.. Livet utanför 
arbetet påverkades på grund av att 
sjuksköterskorna tog med sig sorgen och 
oron hem. De orkade inte ge familjen sin 
fulla uppmärksamhet.  
 
För att hantera vissa situationer med 
våldsutsatta kvinnor gjorde sig 
sjuksköterskor emotionellt frånvarande. Det 
fick dem istället att känna sig hjärtlösa och 
frånvarande.  
 
 
 

 

 

https://doi.org/10.1111/jan.12099
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr 
och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

van Wyk, N., & van der Wath, A. 
(2015). Two male nurses’ experiences 
of caring for female patients after 
intimate partner violence: a South 
African perspective. Contemporary 
Nurse, 50(1), 94–103. doi: https://do 
i.org/10.1080/10376178.2015.1010254 
 
Sydafrika  

Att utforska och 
beskriva ett 
sydafrikanskt perspektiv 
av manliga 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
kvinnliga patienter 
utsatta för våld i nära 
relationer.  

Metod: 
Kvalitativ studie 
 
Design:  
Deskriptiv design 
 
Urval:  
Två manliga afrikanska 
sjuksköterskor som sedan 
längre än ett år arbetar på 
en akutavdelning.  
25 & 32 år.  
 
Datainsamling:  
Ostrukturerade 
djupintervjuer med en 
öppen fråga.  
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk analys 

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt och 
begripligt resultat. 
- Har reflekterat kring 
sin egen förförståelsen 
innan, under och efter 
analys och 
datainsamling.  
 
Svagheter: 
- Otydligt 
urvalsförfarande 
- Otydligt beskriven 
datainsamling 
- Inklusions- och 
exklusionskriterier 
framkommer ej.  

Manliga sjuksköterskor upplevde de 
våldsutsatta kvinnornas smärta. De upplevde 
även skam över att vara män och kände ilska 
mot förövarna. Brist på privata utrymmen för 
enskilda samtal på arbetsplatsen ledde till att 
de inte kunde prata med patienterna på det sätt 
de önskade. De kände frustration och en känsla 
av att inte kunna arbeta efter sin fulla förmåga. 
 
Samhällets förväntan på att män ska vara 
starka och sjuksköterskor omhändertagande 
orsakade problem. Manliga sjuksköterskor 
upplevde en risk för att de våldsutsatta 
kvinnorna blev för fästa vid dem och förväntar 
sig att de ska lösa alla problem.   
 
Sjuksköterskorna beskrev jobbet och fritiden 
som två olika världar. På arbetet hanterade de 
konsekvenserna av våld och som 
privatpersoner umgicks de med män som tar 
till våld. Det blev svårt att skildra de olika 
världarna och de kände sig som åskådare i 
bägge världar.   
 
Genom distansering och att ej ta reda på hur 
den våldsutsatta kvinnan mådde, hanterade 
sjuksköterskorna de svåra känslorna. 
Distanseringen ledde till sämre vård och ökad 
frustration hos sjuksköterskorna.  
 
 
 

 

https://do/
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Författare, år, titel, tidskrift, 
sidnr och land  

Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Webster, F., Sangster Bouck, 
M., Lynn Wright, B., & 
Dietrich, P. (2006). Nursing the 
social wound: Public health 
nurses’ experiences of screening 
for woman abuse. Canadian 
Journal of Nursing Research, 
38(4), 136-153.  
 
Kanada 

 Att beskriva 
erfarenheter av 
sjuksköterskor som på 
sin arbetsplats 
screenar  för 
misshandel av kvinnor. 

Metod: 
Kvalitativ metod 
 
Urval: 
Elva kvinnliga 
sjuksköterskor i Kanada 
med erfarenhet av att vårda 
kvinnor utsatta för våld.  
 
Datainsamling: 
Fördjupade intervjuer med 
hjälp av en 
semistrukturerad 
intervjuguide. Öppna 
frågor. Varje intervju 
pågick i ungefär 90 
minuter.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory  

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 
- Tydligt beskrivet 
urval.  
- Tydligt beskriven 
datainsamling.  
- Tydligt beskriven 
analys.  
- Tydligt och 
begripligt resultat.  
- Författarna har 
hanterat sina 
förförståelser.   
 
Svagheter:  
- Inklusions- och 
exklusionskriterier 
framkommer inte.  
- Framkom inte när i 
tiden datainsamling 
skett.  
 

Sjuksköterskor upplevde att vårdandet med våldsutsatta 
kvinnor skapade starka känslor som ilska, frustration, 
oro, rädsla för kvinnans säkerhet och tvivel i den egna 
sjuksköterskerollen.  
 
Erfarenheter och utbildning i området spelade roll för 
sjuksköterskor. Med utbildning och erfarenhet upplevde 
de trygghet i att fråga om våld och i att vårda kvinnorna. 
Sjuksköterskor beskrev även att de kände sig hedrade och 
privilegierade att kunna hjälpa kvinnorna. Sjuksköterskor 
med mindre erfarenhet och utan utbildning om våld i 
nära relationer som upplevde osäkerhet i hur de skulle 
hantera situationen.  
 
Sjuksköterskor upplevde svårigheter att släppa tankarna 
på kvinnorna efter jobbet. De reflekterade över det egna 
livet och den egna livssituationen. Sjuksköterskor 
upplevde att patientens avslöjande om våld triggade 
stressfulla minnen och känslor.  
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Författare, år, titel, tidskrift, sidnr och land  Syfte  Metod  Värdering Resultat 

Yamada, N., & Kato, M. (2015). An 
introspective approach to nursing intimate 
partner violence victims in Japan. Journal of 
Forensic Nursing, 11(4), 232-239. 
doi:10.1097/JFN.0000000000000093  
 
Japan 
 
 
 

Att undersöka om 
själviakttagelse kan leda 
till bättre vård för 
patienter som har 
upplevt våld i nära 
relationer och förebygga 
utbrändhet hos 
sjuksköterskor. 
 

Metod: 
Kvalitativ metod* 
 
Urval:  
20 sjuksköterskor från 
olika delar av Japan. 18 av 
dem var kvinnor och två 
män. Medelåldern på 
urvalet var 41.1 år.  
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer med förberedda 
frågor. Intervjuerna varade 
en timme var. 
Datainsamling pågick 
mellan februari år 2004 till 
mars år 2009.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory 
 
* Två delstudier ingår i 
denna studie. Endast 
information från delstudie 
ett presenteras här då 
endast den delen svarar till 
litteraturstudiens syfte.  

Styrkor: 
- Tydligt syfte.  
- Tydligt beskriven 
datainsamling. 
- Tydligt beskriven 
analys.  
- Tydligt och begripligt 
resultat.   
 
Svagheter: 
- Urvalsförfarandet 
otydligt. 
- Relationen forskare-
deltagare beskrivs inte 
och heller inte hur den 
kunnat påverka 
studien.  
- Framkommer inte om 
författarna har hanterat 
sina förförståelser.   
- Inklusions- och 
exklusionskriterier för 
studien framkom inte.  

Sjuksköterskor upplevde svåra känslor i 
vårdandet av våldsutsatta kvinnor och 
föredrog att undvika de fallen för att 
underlätta arbetet. Manliga 
sjuksköterskor upplevde att de inte 
kunde erbjuda de våldsutsatta kvinnorna 
god vård p.g.a. kvinnans rädsla för dem, 
vilket hämmade dem i arbetet. De 
upplevde detta frustrerande och ledsamt.  
 
Sjuksköterskor i Japan upplevde 
svårigheter att hantera vården av 
våldsutsatta kvinnor. Tidsbristen och 
arbetslasten gjorde att de upplevde att tid 
inte fanns för att engagera sig tillräckligt 
mycket. Det ledde till frustration över att 
vårdens interventioner endast blev 
tillfälliga lösningar eller att det blev 
enklare att ignorera patientens behov för 
att hinna med arbetet.  
 
Teamarbete mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal ansågs viktigt för att 
kunna samarbeta i situationer som var 
svåra och kunna erbjuda kvinnorna god 
vård.  

 


