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Mäns våld mot kvinnor är ett samhälls- och ett folkhälsoproblem. Syftet med studien var att 

belysa sjuksköterskans bemötande av kvinnor utsatta för mäns våld. Studien genomfördes 

som en litteraturstudie där elva artiklar analyserades efter att sökningar i databaserna 

CINAHL och PubMed genomförts. Dessa artiklar granskades enligt mall (Avdelning för 

omvårdnad 2004). Relevanta delar ur resultatet organiserades och bearbetades, detta ledde 

fram till tre huvudkategorier och fyra underkategorier. I första huvudkategorin aktivt 

handlande bemöter sjuksköterskan genom att samtala och att stödja. I andra huvudkategorin 

kunskap bemöter sjuksköterskan kvinnan utifrån utbildning och erfarenheter. I tredje 

huvudkategorin känslor framkommer känslornas betydelse i bemötandet. Det är av stor 

betydelse för de kvinnor som utsätts för mäns våld att sjuksköterskorna i sitt bemötande har 

en förståelse för deras situation och att de kan ge kvinnorna stöd och hjälp. 
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INTRODUKTION 
Våld i en nära relation är ett globalt samhälls- och folkhälsoproblem 

(Världshälsoorganisationen [WHO] 2002). Enligt Lindgren (2009) förekommer mäns våld 

mot kvinnor i alla länder, inom alla religioner och samhällsklasser. I Sverige fanns så sent 

som på 1800-talet ett väl förankrat synsätt att det var något naturligt att maken, som var den 

överordnade i äktenskapet, hade rättighet att aga sin hustru (Lindgren 2009). Fram till år 1864 

fanns det en lag om husaga, som innebar att det var mannens plikt att upprätthålla ordningen i 

hemmet. Denna lag innefattade att han hade rätt att utdela fysisk bestraffning till tjänstefolk, 

hustru och barn, om han ansåg att detta var nödvändigt. Den begränsning som fanns i lagen 

var att han inte fick skada eller slå ihjäl någon (Eliasson 1997). Lagen om besöksförbud kom 

1988, denna lag var i huvudsak tänkt att skydda kvinnor mot hot om våld, förebygga farliga, 

hotfulla situationer från närstående män (Brottsförebyggande Rådet [BRÅ] 2007). Enligt 

BRÅ (2007) anmäldes närmare 27000 fall av kvinnomisshandel år 2007. I mer än två 

tredjedelar av dessa fall var det en man som kvinnan känner som var gärningsmannen. I 

samhället råder en obalans i maktförhållandet mellan kvinnor och män, våld mot kvinnor är 

det mest extrema beviset på detta (Nationellt Råd för Kvinnofrid 2003). 

  

[A case that is engraved in my memory] A woman arrived at the emergency 

room alone, in an ambulance. Her face was completely smashed. I will never 

forget it… It looked awful. Of all my encounters with abused women, this was 

the most devastating because her face was destroyed. Just think about it – every 

woman gets up in the morning and looks in the mirror. She thinks about her 

hair, her wrinkles, her makeup… she is constantly concerned about her 

appearance. And here is a woman with a smashed face because some man has 

decided to beat her up! I swear that for two whole days I couldn’t look at my 

face in the mirror. It kept turning into the abused woman’s face, full of blood… 

This passed eventually…Working with feelings is much more exhausting that 

standing on your feet all day (Ruth, Emergency Room, 8 years´ experience) 

(Goldblatt 2009, s. 1649-1650). 

Kvinnovåld 

Kvinnovåld är ett sammansatt begrepp som inkluderar alla könsrelaterade våldshandlingar 

som resulterar i fysisk, sexuell och/eller psykosocial misshandel, hot om sådana handlingar, 

tvång eller egenmäktigt frihetsberövande (WHO 2002; Förenta Nationerna´s [FN] deklaration 

om våld mot kvinnor 1993). Eliasson (1997) beskriver hur våld mot kvinnor är kopplat till 

sexualitet, där kvinnor utsätts för manlig dominans. Detta i sin tur förstärks av accepterade 

fenomen i samhället som pornografi och prostitution. I Socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2009) anges att i Sverige besöker mellan 12000 och 14000 kvinnor per år öppenvården på 

grund av våld från en partner.  

Bemötande och vårdrelationer 

I en slutrapport till regeringen (Nationellt råd för Kvinnofrid, 2003) anses bemötandet av 

hjälpsökande kvinnor vara bristfällig hos olika myndigheter i samhället. Enligt denna rapport 

är kvinnor rädda för att söka hjälp, av rädsla för repressalier, att bli kränkta eller för att inte bli 

trodda. De skam- och skuldkänslor som dessa kvinnor redan bär på riskerar att bli förstärkta 

och bekräftade av ett dåligt bemötande och en nervärderande ton (Nationellt Råd för 

Kvinnofrid, 2003). Ett gott bemötande kan istället inge hopp och styrka till kvinnorna som 

kan hjälpa dem att medverka till en förändring av sin livssituation. Här kan ett professionellt 

bemötande öppna upp för möjligheter till en meningsfull diskussion (Rhodes et al. 2007). Det 
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är av stor vikt att sjuksköterskan kan interagera med patienten så att känslan av autonomi, 

integritet och värdighet bevaras hos denne (Kristoffersen 1998). En yrkesmässig attityd som 

bygger kunskap och en medvetenhet om ens egna upplevelser och reaktioner är 

grundläggande i mötet med den drabbades utsatthet enligt Cullberg (2006).  

Eriksson (1988) menar att grunden i vårdandet som process är vårdrelationen där individen 

träder fram som en individ till en annan. I denna relation mellan människor ges förutsättningar 

för utveckling. Det är i relationen till vårdaren som patienten ges möjligheter att uttrycka sina 

behov och problem. Patienten får i vårdrelationen både ge och ta emot och detta givande och 

tagande ska ej tas för självklart. Det är en svår sak att kunna ta emot, och mottagandet medför 

ständigt att utlämna sig själv. Relationen växer fram genom den ömsesidighet som den bygger 

på och får ej påskyndas av vårdaren. En vårdrelation skiftar i intensitet och i djup. I 

vårdprocessen kan relationen mellan patient och vårdare betecknas som vårdförhållande, detta 

förhållande kan verkliggöras på flera olika plan. Ett mål för vårdförhållandet är att främja 

patientens hälsoprocesser. Vårdförhållandet har som utgångspunkt att det är professionellt och 

grundar sig på kunskap, och som fyller de etiska kraven. Kontinuitet är viktigt i 

vårdförhållandet där patientens hälsoprocesser lugnt kan stärkas mot en mer optimal hälsa. En 

vårdrelation som fungerar utgör grunden för en tillfredsställande vårdprocess. Grundläggande 

i vårdprocessen är enligt Eriksson (1988) vårdrelationen, där patient och sjuksköterska 

interagerar i syfte att uppnå optimal hälsa.  Vårdvetenskapen bygger på en helhetssyn på 

människan, även om ohälsan är kopplat till någon enskild del. Detta betyder att 

sjuksköterskorna i vårdprocessen möter patienter som en hel människa där kropp, själ och 

ande är en helhet. För att förstå helheten behövs kunskap inom en rad olika områden såsom 

humaniora och livsåskådningsvetenskap till exempel. I yrket som vårdare är det viktigt att 

ideligen uppdatera sin kunskap vad det gäller kunskapen om den unika människan. Detta 

utgör grunden för vårdarens yrkesskicklighet. Människor är unika, vilket betyder att 

vårdprocessen skiljer sig beroende av vilken patient sjuksköterskan möter i en vårdsituation. 

En humanistisk människosyn som ger respekt och aktning för den unika människan är 

fundamentalt i vården (Eriksson 1988). Buber (1995) menar att den främsta förutsättningen 

för ett äkta samtal är där var och en menar just den människa man står inför. 

 

”Jag upplever att hon till sin existens är en annan, att hon på just detta, för  

henne unika och särpräglade sätt till sitt väsen är annorlunda än jag. Jag  

accepterar den människa jag står inför, så att mina ord kan riktas med största  

allvar till henne, just den hon är” (Buber 1995, s.43). 

 

Peplau (1988) framställer vårdandet som en interaktion mellan människor som strävar mot ett 

gemensamt mål. I omvårdnaden är relationen central mellan patient och sjuksköterska. En 

relation som bygger på förtrolighet och samspel med patienten ger i sin tur en ökad förståelse. 

Detta skapar förutsättningar för att gemensamt generera en möjlig väg till det gemensamma 

målet. 

 

Enligt Svensk Författningssamling ([SFS] 1998:531) ska hälso- sjukvårdspersonal utföra sitt 

arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient skall ges 

sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. Vården skall så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas 

omtanke och respekt (SFS 1998:531).  
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Problemformulering 

Bemötande handlar om att visa en person respekt vad gäller social bakgrund, utbildningsnivå 

och etniskt ursprung (Kristoffersen 1998). Det påverkar också den våldsutsatta kvinnans syn 

på sig själv och sina möjligheter till ett liv utan våld (Eliasson 1997). Vården ska utgå från en 

tillit till människan och dennes egna möjligheter till att växa och utvecklas. En humanistisk 

människosyn är att möta människor som lider och samtidigt ge av sig själv (Eriksson 1988). I 

kliniska studier som gjorts utifrån den våldutsatta kvinnans perspektiv, beskriver kvinnorna 

hur de själva skulle vilja bli bemötta av sjuksköterskorna (Feder et al. 2006).  Författarna vill 

med denna litteraturstudie belysa sjuksköterskors bemötande av kvinnor som har varit eller är 

utsatta för fysisk och/eller psykisk misshandel av män. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans bemötande av kvinnor utsatta för mäns 

våld. 
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METOD  
 

Metoden som användes var en litteraturstudie, vilket innebar att kunskap inhämtades genom 

kritisk granskning av tidigare publicerad, vetenskaplig litteratur inom det aktuella 

forskningsområdet. Syftet med denna del i forskningsprocessen var att belysa ett specifikt 

områdes kunskapsläge (Forsberg & Wengström 2008).  

  

 

 

 

  

 

 

Figur 1 Litteraturstudien enligt Polit och Becks  modell (2006, s 139). Fritt översatt. 

Litteratursökning och urval 

Studien påbörjades med att söka efter och identifiera begrepp som var relevanta för studiens 

syfte (Figur 1 steg ett). Dessa begrepp var; våld i hemmet, misshandlade kvinnor, våld i nära 

relation, sjuksköterskors attityd, sjuksköterskans roll, sjuksköterska - patientrelation och 

bemötande. Dessa ord översattes sedan till engelska, till viss del med hjälp av databasen 

SweMed+ och till viss del med hjälp av bibliotekarie på KAU. Denna översättning gjordes för 

att kunna användas som sökord i de utvalda databaserna CINAHL och PubMed. 

Inklusionskriterier: Artiklarna skulle vara vetenskapliga. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan år 2004 och 2009, detta för att författarna skulle kunna ta del av aktuellt 

forskningsmaterial. Artiklarna skulle vara på engelska för att författarna skulle kunna ta del av 

innehållet. 

Exklutionskriterier innefattade reviewartiklar, då de är en sammanställning av flertalet 

vetenskapliga artiklar och därmed inte skulle godkännas i granskningen. Exkluderades gjordes 

också de artiklar där våldet riktades mot män och barn. Även artiklar som helt eller delvis ej 

utgick från allmänsjuksköterskornas perspektiv valdes bort.  

De sökbegrepp som hade översatts användes i de utvalda databaserna. I CINAHL användes 

Headings för att få med synonymer i sökningarna. Följande sökbegrepp användes i CINAHL; 

battered women, domestic violence, intimate partner violence, nurse attitudes, nursing role 

och nurse-patient relations. Sökbegrepp som användes i PubMed var: battered women, nurs*, 

nurse patient relations, encount* och domestic violence. I PubMed användes Medical Subject 

Headings (MeSH-termer) för att få de rätta ämnesorden i förhållande till syftet. 

Trunkeringstecken (*) användes i PubMed för att få med alla grammatiska böjningar av 

sökorden. I båda databaserna användes Booleska operatorer, såsom AND och OR. Sökord och 

sökordskombinationer redovisas i tabell I.  

3. Införskaffa      

relevanta artiklar 

1. Identifiera    

sökord och 

begrepp 

5a. Läsa artiklar 

och göra 

anteckningar 

4a. Kontrollera 

källans relevans 

och trovärdighet 

2. Genomföra 

databaserad och 

manuell sökning 

4b. Förkasta 

irrelevanta artiklar 8. Sammanställning 

av litteraturstudien 

via referenslistor 

7. Analysera och 

sammanställa 

material 

6. Organisera 

artiklar 

5b. Identifiera nya 

artiklar 

via referenslistor 
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Sökningarna i databaserna CINAHL och PubMed startade med de enskilda sökorden var för 

sig för att få en uppfattning om antal träffar var och en gav (Figur 1 steg två och tre). I 

CINAHL gav sökningen Battered women 954 träffar. Domestic violence gav 1833 träffar och 

Intimate partner violence gav 1738 träffar. Nästa steg var Battered women OR domestic 

violence OR Intimate partner violence, denna sökning resulterade i 4525 träffar. Vidare söktes 

på Nurse attitudes som gav 4824 träffar. Nursing role gav 10144 träffar. Nurse-patient 

relations gav 4191 träffar. Därefter söktes på Nurse attitudes OR Nursing role OR Nurse 

patient relations, denna sökning gav 17429 träffar. Slutligen kombinerades Battered women, 

Domestic violence, Intimate partner violence med Nurse attitudes, Nursing role, Nurse-patient 

relations genom att använda AND. Detta resulterade i 87 artikelträffar utifrån och de 

inklusions- och exlusionskriterier som var uppställda. 

I PubMed gav sökningen Battered women 1338 träffar. Nurs* gav 143 träffar. Dessa 

kombinerades och gav 270 träffar. Därefter söktes på Battered women AND Nurs* OR 

encount*, denna sökning gav 5836. Vidare söktes på Nurse-patient relations och detta 

resulterade i 1536 träffar. Domestic violence gav 3075 träffar. Slutligen kombinerades Nurse-

patient relations AND Battered women AND Domestic violence och detta resulterade i sju 

träffar. Utifrån CINAHL och PubMed gav dessa sökningar totalt 94 artiklar och inga 

dubbletter upptäcktes i de sökningar där materialet bearbetades. 
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Tabell 1: Sökordstabell på ”Sjuksköterskors bemötande av kvinnor utsatta för mäns våld.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval I Urval 

II 

Urval 

III 

CINAHL Battered women 954    

CINAHL Domestic violence 1833    

CINAHL Intimate partner violence 1738    

CINAHL Nurse attitudes 4824    

CINAHL Nursing role 10144    

CINAHL Nurse-patient relations 4191    

CINAHL Nurse attitudes OR nursing role OR nurse 

patient relations 

17429    

CINAHL Battered women OR Domestic violence OR 

intimate partner violence  

4525    

CINAHL Battered women OR Domestic violence or 

intimate partner violence AND  Nursing 

attitudes OR nursing role OR nurse patient 

relations 

87 34 8 5 

PubMed Battered women  1338    

PubMed Nurs*  143    

PubMed Battered women AND  Nurs* 270    

PubMed Battered women AND  Nurs*  OR encount* 5836    

PubMed Nurse patient relations 1536    

PubMed Domestic violence 3075    

PubMed Nurse patient relations AND battered women 

AND domestic violence 

7 5 2 2 

                       Manuella sökningar   7 4 

                      Totalt antal artiklar 94 39 17 11 
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De 94 artiklarnas titlar och abstract lästes av båda författarna (Figur 1 steg 4a). Uteslutningar 

gjordes utefter de exklusionskriterier som var uppställda och det valdes också bort artiklar 

som var peer-reviewed på grund av att de ej innefattade tillräckligt med material. De 94 

träffarna i databaserna CINAHL och PubMed resulterade i att 55 artiklar valdes bort. Detta 

gjorde att 34 artiklar kvarstod i CINAHL och fem stycken i PubMed till urval ett. 

Urval 1 

I urval ett kvarstod 34 artiklar i CINAHL och fem artiklar i PubMed. Detta urval resulterade i 

totalt 39 för syftet relevanta artiklar. Artiklarnas resultat lästes av författarna inför beslutet 

angående vilka artiklar som skulle inkluderas i studien. I CINAHL ledde detta arbete till att 

ytterligare 26 artiklar valdes bort som av olika anledningar inte svarade på syftet, totalt åtta 

kvarstod. I PubMed valdes tre artiklar bort och två kvarstod, då dessa överensstämde med 

studiens syfte. Det kvarstod tio artiklar totalt till urval två. Det var ett stort antal artiklar som 

valdes bort till urval två.  

Urval 2 

I urval två lästes de totalt 10 artiklarna (Figur 1 steg fyra). Två artiklar erhölls i fullversion i 

PubMed. De artiklar som inte var möjliga att få ut i fulltext i CINAHL eller PubMed 

eftersöktes i Karlstads universitetsbiblioteks tidsskriftdatabas (KAU). Fyra artiklar beställdes 

via KAU´s bibliotek. Nya artiklar identifierades via referenslistor (Figur 1 steg 5b) då antalet 

artiklar ej var tillräckligt utifrån CINAHL och PubMed. Dessa sökningar resulterade i sju 

artiklar som hämtades ut på KAU´s tidsskriftdatabas. De 17 artiklar som kvarstod i urval två 

genomlästes och granskades. Understrykningar och anteckningar gjordes utifrån studiens 

syfte (Figur 1 steg 5a). Till urval tre föll det bort ytterligare tre artiklar från CINAHL, vilket 

ledde till att fem artiklar kvarstod där till urval tre. De två kvarvarande artiklarna i PubMed 

uppfyllde kriterierna till urval tre. Av de sju manuellt sökta artiklarna föll tre stycken bort. Det 

kvarstod fyra stycken av dessa. Anledningen till att de sex artiklarna föll bort till urval tre var 

att de inte innehöll de delar en vetenskaplig artikel måste innehålla, såsom metod och resultat.  

Det återstod elva artiklar till urval tre. 

Urval 3 

De elva kvarvarande artiklarna organiserades (Figur 1 steg sex) och granskades enligt 

protokoll för granskning bilaga 3 och 4 i studiehandledningen (Avdelningen för omvårdnad 

2004). Alla artiklarna höll för granskning och är underlag för studiens resultat och redovisas 

kortfattat i en matris (Bilaga 1). 

Databearbetning 

Artiklarna delades upp och växlades mellan författarna och enskilda anteckningar gjordes.  De 

delar i resultatet som svarade mot syftet i artiklarna sammanställdes i punktform och 

markerades med färgpennor för att ge en översikt över innehållet i artiklarna och tydliggöra 

relevanta delar. Dessa punkter klipptes isär och sorterades efter likheter i innehållet. Vidare 

ordnades och numrerades de som hade någon gemensam nämnare i dessa grupper. Denna 

bearbetning av materialet gjordes med hjälp av en översiktsmall som sedermera fick utgöra en 

grund av resultatet (Figur 1 steg sju och åtta). Tre huvudkategorier och fyra underkategorier 

framkom (Figur två).  
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Etiska överväganden 

Författarna hade för avsikt att ta del av och låta all data som svarar mot syftet ingå i studien, 

oavsett om datainformationen överensstämde med författarnas värderingar eller inte, enligt 

autonomiprincipen och principen att inte skada. Etiska aspekter beaktades genom hela 

uppsatsarbetet. Allt material studerades objektivt, enligt rättviseprincipen. Engelska artiklar 

översattes så ordagrant som var möjligt. Citat redovisades på sitt originalspråk.  

Följande etiska principer är vägledande för omvårdnadsforskning och dessa eftersträvas alltid 

då empiriska studier genomförs: 

Autononomiprincipen – innebär bland annat en säkerställning av integriteten för den enskilde 

individen genom informerat samtycke där personen i fråga har rätt att informeras om studiens 

för- och nackdelar.  Personen har också rätt att avbryta sitt deltagande, utan att behöva ange 

skäl för detta. 

 Godhetsprincipen – innebär att forskaren ska reflektera över och dokumentera 

forskningens värde för samhället och den enskilde.  

 Principen att inte skada – innebär att säkerheten ska garanteras för deltagaren där 

forskaren måste kartlägga risker för skada eller obehag. 

 Rättviseprincipen – innebär likvärdig behandling av alla individer där forskaren har 

ansvar att beakta svaga grupper i samhället och dess rättigheter. 

(Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden, 2003)  
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RESULTAT 

 
Resultatet redovisas utifrån syftet, där sjuksköterskans bemötande av kvinnor utsatta för mäns 

våld. Det redovisas utifrån tre kategorier. Första huvudkategorin är aktivt handlande, med 

underkategorierna att samtala och att stödja. Andra huvudkategorin är kunskap med 

underkategorierna utbildning och erfarenhet. Den tredje och sista huvudkategorin är känslor 

(Figur 2). En översikt enligt figur 2 visar hur ämnet har bearbetats. Ett eller flera citat 

presenteras under varje enskild kategori för att förstärka dess innehåll.  

 

 

Figur 2. I resultatet framkom tre huvudkategorier och fyra underkategorier. 

Aktivt handlande 

Att samtala 

I möten mellan sjuksköterskor och de misshandlade kvinnorna genomförs ett samtal som 

sjuksköterskorna tar initiativ till, och i samtalet ställs frågor som; ”Vad har han gjort?”, ”När 

hände det första gången?” och ”Hur slår han dig?” (Häggblom & Möller 2006).  De 

sjuksköterskor som har egen erfarenhet av att vara våldsutsatta har en större benägenhet att 

ställa frågor i ämnet (Stenson & Heimer 2008). Sjuksköterskorna är raka i kommunikationen 

och systematiska i sitt handlande (Inoue & Armitage 2006). Sjuksköterskor ställer 

rutinmässigt frågor om misshandel (Henderson 2001; Goldblatt 2009). Sjuksköterskorna 

tycker att det är lättare att ta upp ämnet och ställa direkta frågor när misstanke om övergrepp 

finns (Stenson & Heimer 2008; Yonaka et al. 2007; Svavarsdottir & Orlygsdottir 2009).  

Sjuksköterskors bemötande i samtalet utgår ifrån att vara respektfullt och att hantera kvinnan 

med försiktighet för att inte pressa henne i hur hon ska handla (Inoue & Armitage 2006). 

Dessa sjuksköterskor ser vikten av att ge tid, inte forcera, vänta in kvinnan med tystnad, ha 

ögonkontakt och motivera varför frågan om övergrepp ställs. Frågor som ställs var av den 

öppna karaktären som exempelvis; ”Hur är det hemma?”, ”Vill du prata?” (Häggblom & 

Möller 2006; Rhodes et al. 2007).   

Skadans allvar är en avgörande faktor i sjuksköterskornas beslut i om de ska fråga kvinnorna 

om misshandel eller inte. Tidsbrist anges som skäl för att inte ta upp ämnet med kvinnorna. 

Även respekt för kvinnans integritet och att ämnet inte känns relevant nämns också som en 

anledning (Häggblom et al. 2005). Vissa sjuksköterskor undviker att prata om ämnet och ger 

då skriftlig information angående kvinnomisshandel och/eller möjliga hjälpresurser 

(Gutmanis et al. 2007). 
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Att stödja 
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[Q. Would you tackle the issue of abuse?] Unless there is obviously a 

bruise, I sort of perhaps say how, you know you´ve got a fairly nasty 

bruise what´s happened to you and if I found that there was nothing 

forthcoming then I wouldn´t. I would leave it that because it simply 

wouldn´t be in the right time. … I wouldn´t sort of pry. 

[Q. Would you confront the situation?] Myself, no…. Some would. I 

think I´m a quite shy person if I´m being honest, and I tend to stay 

away… to be honest I don´t like to get involved. I don´t feel like the kind 

of person who feels confident in that situation talking to people about it 

(Henderson 2001, s. 1290). 

Att stödja 

Sjuksköterskan är en av de viktigaste personerna som ger stöd och hjälp till de våldsutsatta 

kvinnorna inom hälso- sjukvården. Sjuksköterskorna har förståelse för en fungerande 

kommunikation och förmåga att stödja. Denna förståelse har fått dem att vilja handla i form 

av ett stöd på ett icke dömande sätt och få en förståelse för misshandlade kvinnors situation 

(Henderson 2001). Ett aktivt bemötande där sjuksköterskor vågar och vill ta upp ämnet med 

kvinnor, innan de själv gör det, beskriver sjuksköterskorna som en viktig del i att hjälpa. 

Intuition, flexibilitet, kunskap, empati, kreativitet och att lyssna utan att skuldbelägga och att 

fungera som en länk till andra vårdgivare är viktiga delar som sjuksköterskorna bär med sig i 

sitt möte med kvinnorna (Goldblatt 2009; Häggblom & Möller 2006; Rhodes et al. 2007; 

Svavarsdottir & Orlygsdottir 2009). Sjuksköterskorna möter dessa kvinnors svårigheter och 

behov och en viktig faktor i dialogen är att förstå den långa process det är att lämna en 

våldsam man (Häggblom et al. 2005).  

” The [womans] history may not match to how her body looks… or what  

she says or what she request 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).  

Sjuksköterskorna anser att aktiv respons är att veta vilka resurser som finns tillgängliga för 

kvinnorna, vägleda kvinnorna vidare till dessa resurser och agera som ett stöd och som en 

advokat. Detta sker genom att lyssna till deras historier och närma sig deras situation på ett 

icke dömande sätt. Därefter kan de underliggande svåra problemen i deras liv: exempelvis 

misshandel komma upp till ytan. Sjuksköterskorna erbjuder hjälp genom att uppmärksamma 

behoven av säkerhet runt kvinnorna och barnen. Prioriteringar är då att stötta kvinnan och 

hjälpa henne att hitta ett hjälpcentra (Henderson 2001; Stenson & Heimer 2008; Svavarsdottir 

& Orlygsdottir 2009). Sjuksköterskorna uppmuntrar kvinnorna att söka rådgivning som kan 

stärka dem i att göra förändringar och ta befäl över sitt liv, även om kvinnorna är motvilliga 

till det. Sjuksköterskorna trycker ofta på att få kvinnorna att berätta om sin situation och be 

om hjälp (Henderson 2001; Rhodes et al. 2007).  Många sjuksköterskor tar tillfället i akt och 

informerar kvinnorna om de rättsliga följderna. De uppmanar även kvinnorna att anmäla 

incidenten till polis (Häggblom & Möller 2006).  

 

”I thought I should discover if she had really been abused, what help I should  

offer, to whom should I report the abuse…. That’s my duty… What did I feel?  

I don’t know. I felt responsible for her… Is responsibility an emotion?” (Goldblatt 

2009, s. 1649). 
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Häggblom & Möller (2006) menar att sjuksköterskorna måste improvisera i akuta situationer 

som kräver snabba beslut, även då det saknas instruktioner om hur de ska handla (Häggblom 

& Möller 2006). Utan att bry sig om högre instans så erbjuder sjuksköterskorna kvinnorna att 

stanna en natt eller två för att få vila upp sig (Henderson 2001). På detta sätt hjälpte en 

sjuksköterska en kvinna. Hon tog ut henne genom en bakdörr, där hon gav henne hjälp i form 

av en kontakt. Kvinnans man satt utanför och väntade på att hon skulle komma ut (Häggblom 

& Möller 2006). 

Kunskap 

Utbildning 

I bemötandet av misshandlade kvinnor använder sig sjuksköterskorna av sin utbildning, 

personlighet och av både professionella och privata erfarenheter, som att vara kvinna och i en 

del fall utsatt för övergrepp. Sjuksköterskorna är välinformerade och har en beredskap om hur 

de ska gå tillväga när de möter kvinnor som är utsatta för övergrepp, detta gör att de har 

lättare för att rutinmässigt fråga kvinnorna om de är eller har varit utsatta för övergrepp 

(Gutmanis et al. 2007; Häggblom & Möller 2006; Inoue & Armitage 2006).  I brist på 

utbildning när det gäller mäns våld mot kvinnor blir ämnet svårt att ta upp. Om sjuksköterskor 

fick mer utbildning skulle de ha verktyg till att tidigare kunna hjälpa och bemöta dessa 

kvinnor på rätt sätt (Gutmanis et al. 2007; Yonaka et al. 2007). Sjuksköterskor som utbildat 

sig inom området, mäns våld mot kvinnor, har lättare att förstå kvinnors svårigheter att lämna 

sina män och de hänvisar automatiskt kvinnorna till sociala myndigheter (Häggblom et al. 

2005). Goldblatt (2009) visar i sin studie att utbildning av sjuksköterskor i ämnet ger kunskap 

som ökar förståelsen till att bli medveten om att vara kompetent i sin yrkesroll. Denna 

kunskap runt kvinnomisshandel är viktig för sjuksköterskor när det handlar om att ta hand om 

offren (Häggblom et al. 2005).  

“… because it´s our job…our job…is to try to indentify …we have done  

our part and refer to a social worker…in that way… we have policy and  

criteria, so we need to identify and then give ot to the social worker…” 

(Inoue et al. 2006, s 319).  

Erfarenheter  

Personlig erfarenhet av våld inom familjen eller i bekantskapskretsen kan ge svårigheter och 

påverka sjuksköterskorna på så sätt att det utgör ett hinder för att möta de våldsutsatta 

kvinnorna (Yonaka et al. 2007). Denna erfarenhet kan också enligt Stenson & Heimer (2008) 

påverka sjuksköterskorna på så sätt att de lättare upptäcker de kvinnor som är utsatta för mäns 

våld. I frånvaro av professionell utbildning beträffande kvinnomisshandel kan 

sjuksköterskorna falla tillbaka på erfarenheter från barndomen när de möter kvinnor utsatta 

för mäns våld. (Häggblom et al. 2005; Henderson 2001). Flera sjuksköterskor menar att dessa 

erfarenheter påverkar dem i hur de bemöter dessa patienter. En sjuksköterska berättar i 

studien att hennes stränga uppfostran, där tyngden låg på att alla har rätt att bli behandlade 

med respekt och hänsyn, influerar hennes sätt att tala med dessa kvinnorna (Häggblom et al. 

2005). Brist på erfarenheter i att fråga om misshandel kan ge svårigheter att formulera frågan 

och en rädsla för vad svaret ska bli (Häggblom et al. 2005). Våldsutsatta kvinnor skulle kunna 

förvänta sig ett annat bemötande från sjuksköterskor om dessa hade mer kunskap och 

utbildning runt dessa situationer, för de skulle då förmodligen agera annorlunda (Henderson 

2001).  
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Känslor 

De misshandlade kvinnornas berättelser framkallar starka känslor som pendlar mellan hopp 

och förtvivlan hos sjuksköterskorna. Mäns våld mot kvinnor är ett känsligt ämne och i 

bemötandet av dessa kvinnor är sjuksköterskorna osäkra till en början. De vill hjälpa 

kvinnorna men känner sig obekväma när de ska ställa frågan om de har varit utsatta för mäns 

våld. När frågan väl är ställd så känns det naturligt och det blir en positiv upplevelse 

(Goldblatt 2009; Svavarsdottir & Orlygsdottir 2009; Yolanda 2006).  

Sjuksköterskorna har ofta svårt att förstå de misshandlade kvinnornas situation, upplevelser 

och komplexiteten i deras situation. De har mycket svårt att distansera sig själva i sin 

profession. De känner sig rädda, oroliga, frustrerade och nedstämda över oförmågan att lindra 

de misshandlade kvinnornas ångest. Att arbeta med dessa känslor är en utmaning och gör att 

sjuksköterskorna upplever en psykisk stress (Goldblatt 2009; Häggblom & Möller 2006; 

Henderson 2001; Stenson & Heimer 2008). Sjuksköterskorna beskriver hur svårt det är varje 

gång en kvinna återvänder till en våldsam relation (Häggblom & Möller 2006). 

”She had left the safe house, gone back to her partner, and 

he´d jumped up and down on her stomach – I think she was 

pregnant, I don´t know. When I walked in I felt like she´d let 

me down, and I felt a horrible feeling. I really felt that a lot of 

work that was difficult to achieve had been a waste of 

time.”(Henderson 2001, s. 1301).  

Sjuksköterskornas identifiering med dessa kvinnor varierar kraftigt (Goldblatt 2009; 

Häggblom & Möller 2006). De behöver också skydda sig själva mot den ström av starka 

känslor som detta väcker (Goldblatt 2009). De sätter upp ett mentalt skydd för att överleva i 

sin yrkesroll och för att kunna hantera sin egen frustration, som ofta leder till starka känslor av 

ilska (Häggblom & Möller 2006; Inoue & Armitage 2006). En sjuksköterska säger att 

kunskap i ämnet inte är allt, då de även måste utmana sina egna rädslor (Henderson 2001). 

Sjuksköterskorna får ibland en känsla av oro när de känner att något inte stämmer i det 

kvinnorna berättar och att de är misshandlade trots att kvinnorna förnekar detta (Häggblom & 

Möller 2006; Yolanda 2006). 

 [When I met an abused woman], “I felt awful that day. I wept with her and 

did nothing to help her. I tried putting myself in her position, thinking what I 

do, but couldn’t find a solution I felt trapped in a vicious circle, and 

couldn’t find my way out… even today, when recalling the incident, I feel 

the same and hardly verbalize my feelings. This frustration is incurable 

(Sara, International medicine ward, 15 years experience” (Goldblatt 2009, 

s.1649-1650).  

En del sjuksköterskor har en känsla av ”de och oss” till dessa kvinnor som kan vara svår att ta 

sig förbi och som färgar tonen i kommunikationen med kvinnorna (Henderson 2001). De är 

motvilliga att ta upp ämnet och undviker känslomässig inblandning för att de egentligen inte 

tycker om att ta hand om de våldsutsatta kvinnorna. De ser dem som bedrövade och 

förmodligen bortom all hjälp. De har benägenhet att ha åsikter om kvinnornas sätt att leva, 

deras bakgrund och status i samhället. De sätter då upp tydliga gränser mellan sig själva och 

de misshandlade kvinnorna (Goldblatt 2009; Henderson 2001). I frånvaro av att vilja tackla 

frågan om misshandel kompenserar sjuksköterskorna antingen detta med att ge lite extra för 

att påvisa sin omsorg (Henderson 2001) eller att ignorera övergreppen till varje pris och 

förneka den omvårdande sidan (Goldblatt 2009). Sjuksköterskorna förklarar att i deras arbete 
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och profession är det deras plikt att hålla en neutral attityd mot patienter, undantaget i fall där 

det förekommer våld. De understryker vikten av att ta ställning mot våld. De poängterar 

särskilt för kvinnan att ingen har rätt att missbruka en annan person (Häggblom & Möller 

2006).  
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskornas bemötande av kvinnor utsatta för mäns 

våld. I resultatet framkom ett bemötande hos sjuksköterskorna som var professionellt och 

visade på deras kompetens. Sjuksköterskorna handlade aktivt genom att stödja och samtala 

med de våldsutsatta kvinnorna. Resultatet visade även på att mötet mellan sjuksköterskorna 

och de våldsutsatta kvinnorna väckte starka känslor hos sjuksköterskorna. Att förstå de 

våldsutsatta kvinnorna och den situation de befinner sig i upplevdes också svårt ibland av 

sjuksköterskorna. Kunskap och utbildning i ämnet mäns våld mot kvinnor är en viktig grund 

för att sjuksköterskorna ska kunna hjälpa kvinnorna till ett liv utan våld.  

Resultatdiskussion  

 

I resultatet framkom ett aktivt handlande av sjuksköterskorna som innebar att kunna bemöta 

de våldsutsatta kvinnorna i form av att samtala och att fungera som ett stöd. Sjuksköterskorna 

var konkreta i kommunikationen, arbetade systematiskt och mäns våld togs upp rutinmässigt 

med alla kvinnor. Sjuksköterskorna hade förståelse för en fungerande kommunikation och 

agerade utifrån detta på ett icke dömande sätt. I samtalet visade sjuksköterskorna respekt och 

försiktighet gentemot kvinnorna, detta i syfte att inte forcera kvinnorna i sitt agerande. 

Sjuksköterskorna såg vikten av att ge kvinnorna tid i mötet och ville inte pressa kvinnorna. 

Detta resultat stämmer väl överens med Feder et al. (2006) studie, där det framkom att de 

kvinnor som var utsatta för mäns våld tyckte att det var bra när konkreta frågor om våld 

ställdes av sjuksköterskorna. Kvinnorna ville att de skulle vara empatiska, icke dömande och 

bibehålla sekretessen (Feder et al. 2006). Intressant var att det i resultatet framkom att 

sjuksköterskorna har lättare för att ställa frågor runt misshandel till kvinnor där misstanke om 

misshandel fanns. Ytterligare visade det sig att graden av skadan var av betydelse för om 

sjuksköterskan tog upp frågan eller ej, och att sjuksköterskorna angav tidsbrist som ett hinder 

för att ta upp ämnet.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna i sitt bemötande av de våldsutsatta kvinnorna 

använde sig av sin utbildning, personlighet och erfarenhet. De hade en beredskap genom att 

vara välinformerade om hur de skulle ta upp frågan med kvinnorna runt misshandel. 

Hänvisningar till sociala myndigheter gjordes rutinmässigt av de sjuksköterskor som hade 

utbildning i ämnet. Vidare innebar detta att sjuksköterskorna hade en större förståelse för den 

svårighet det innebar för kvinnorna att lämna en våldsam relation. Utbildning i ämnet våld 

mot kvinnor skulle ge sjuksköterskorna redskap för att kunna bemöta de våldsutsatta 

kvinnorna på ett optimalt sätt. I resultatet framkom att merparten av sjuksköterskorna var 

välvilligt inställda, men ett problem var avsaknaden av utbildning och kunskap i ämnet. Det 

framkom även att sjuksköterskornas bemötande och agerande var präglat av de personliga 

erfarenheter de hade. Ytterligare framkom att sjuksköterskorna skulle agera annorlunda om de 

hade mer kunskap och utbildning i ämnet mäns våld mot kvinnor. Detta resultat i 

litteraturstudien beskrivs också av Eliasson (1997) där resultatet visar att när sjuksköterskorna 

mötte våldsutsatta kvinnor i sitt yrke, hade kunskap och utbildning betydelse för bemötandet.  

  

I resultatet framkom att i mötet mellan sjuksköterskorna och de kvinnor som var utsatta för 

mäns våld, väckte starka känslor hos sjuksköterskorna som var svåra att hantera, bland annat 

känslor som frustration, ilska och empati. Flertalet sjuksköterskor kände att det var svårt att 

inte bli personligt engagerad i dessa kvinnor och detta skapade oro och osäkerhet hos dem. 

Almås (2002) beskriver hur det är möjligt för sjuksköterskan att utveckla sin förmåga när det 
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gäller att hantera svåra situationer. Detta uppnås genom att förstå och erkänna de känslor som 

det framkallar hos denne i form av reaktioner och tankar.    
 

Sjuksköterskorna använde sig av sina egna erfarenheter i bemötandet av de våldsutsatta 

kvinnorna vilket speglade bemötandet på åtskilliga sätt. Om sjuksköterskan hade erfarenhet 

av personlig karaktär när det gällde mäns våld, så hade det betydelse i antingen positiv eller 

negativ bemärkelse. Det kunde dels leda till att sjuksköterskorna tog avstånd från den utsatta 

kvinnans situation, genom att mentalt blunda för den bakomliggande orsaken till de fysiska 

och mentala skadorna. Det kunde också leda till ett starkt engagemang, där sjuksköterskorna 

använde sina kunskaper förvärvade genom erfarenhet som verktyg till att hjälpa kvinnorna att 

ta sig ur den våldsamma relation de levde i. Det enskilda engagemanget hos sjuksköterskorna 

påverkades också av om de arbetade på landsbygden eller i en stad. I en studie av Evanson 

(2006) har det tagits upp utmaningar och möjligheter att arbeta som sjuksköterska på 

landsbygden. Där blev sjuksköterskorna involverade i familjernas liv på ett sätt som gjorde att 

det blev mer komplext för sjuksköterskorna att möta kvinnorna. Fördelarna var att 

sjuksköterskorna i det lilla samhället hade vetskap om familjerelationerna och dess struktur. 

Denna vetskap påverkade bemötandet till kvinnorna på så sätt att sjuksköterskorna lättare 

kunde se hela kvinnans situation på ett mer övergripande sätt. En nackdel utifrån detta 

perspektiv var att kvinnorna var ovilliga att avslöja misshandel på grund av den personliga 

relationen mellan kvinnan och sjuksköterskan (Evanson 2006).  

Metoddiskussion: 

Databaserna CINAHL och PubMed användes då de enligt Polit och Beck (2006) är de mest 

användbara databaserna inom omvårdnadsforskning för sjuksköterskeprofessionen. 2006 års 

upplaga av Polit & Beck användes till litteraturstudien. Sökord till artikelsökning i ovan 

nämnda databaser utformades utifrån artikelns syfte, se tabell i metodavsnitt. Sökorden 

arbetades fram genom att relevant litteratur utifrån syftet studerades. Det identifierades ett 

antal sökord som var vanligt förekommande inom området. Dessa var; battered women, 

domestic violence, intimate partner violence, nurse attitudes, nursing role och nurse-patient 

relations. Skälet till att dessa sökord valdes var att de ansågs bäst lämpade till att besvara 

litteraturstudiens syfte. Detta val kan dock ha begränsat sökresultaten, då andra sökord, i 

andra kombinationer hade kunnat ge ett annorlunda sökresultat. Val av sökordet intimate 

partner violence har diskuterats av författarna, då detta även kan innefatta våld i likakönade 

förhållanden. Efter att ytterligare sökningar gjorts på detta sökord, för att kontrollera dess 

relevans till studien, konstaterades att det används i omfattande studier som handlar om mäns 

våld mot kvinnor och då kan ses som ett vedertaget begrepp i dessa sammanhang. 

Artikelutbudet som svarade på syftet var inte tillfredställande, så manuella sökningar 

utifrån referenser gjordes. Dessa sökningar resulterade i en artikel som var relevant för 

syftet. Denna var från 2001, men författarna beslutade att denna skulle ingå i studien trots 

detta. Fyra artiklar beställdes via KAU´s bibliotek. Sökningar som gjordes resulterade 

slutligen i elva vetenskapliga artiklar, varav fyra är påträffade genom manuella sökningar. 

De utvalda artiklarna är publicerade mellan år 2004 och 2009. Detta var en 

inklusionskriterie i både CINAHL och PubMed för att få ta del av aktuell forskning inom 

området. I de artiklar som valdes utifrån syftet som handlar om bemötande, framkom 

material till resultatet som var relevant i den bemärkelsen, att det påverkar bemötandet på 

något sätt. Sjuksköterskornas känslor i bemötandet med de våldsutsatta kvinnorna hade 

inte en uppenbar anknytning till studiens syfte, men författarna ansåg dock att detta resultat 
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var av stor betydelse för att kunna ge en helhetsbild av sjuksköterskans bemötande och vad 

som påverkar sjuksköterskan i hur denne bemöter de våldsutsatta kvinnorna.  

De blev ett stort antal artiklar som valdes bort till urval två efter att författarna granskat 

dem närmare. Detta föranleddes av att artiklarna ej svarade mot syftet. De hade annat 

fokus, såsom utbildning och kunskapens betydelse för sjuksköterskans bemötande. Artiklar 

valdes även bort på grund av att författarna bedömde att de hade brister i de olika delar 

som ska innefattas i en vetenskaplig artikel. 

Sökningar ur referenslistor gjordes för att utöka datamaterialet och detta gav ett tillräckligt 

underlag för studien. Vissa studier förekommer mer frekvent än andra i studiens 

resultatdel. Dessa studier är kvalitativa och gav mycket material till studien i form av 

subjektiva skildringar av informanterna. Då resultat framkom med hjälp av artiklar som var 

både kvantitativa och kvalitativa, gav detta en ökad tillförlitlighet, då de olika metoderna 

mätte och bearbetade data från informanter enligt olika tillvägagångssätt.  

En stor vikt har lagts på den gemensamma databearbetningen då samtliga artiklar var 

skrivna på engelska, detta för att minimera risken för att översättningarna skulle bli 

felaktiga och för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Citat har också använts i 

resultatdelen för att ge en riktig och äkta bild av dessa skildringar. 

När materialet sammanställdes ansågs det att den bästa och mest överskådliga metoden var att 

kategorisera artikelresultatet på det vis som framgår i metoddelen. Detta ansågs av båda 

författarna vara en bra metod. Polit & Beck´s (2006) metod har använts som utgångspunkt för 

arbetet i vår litteraturstudie. Metoden har varit bra anser författarna, då detta gett en struktur 

under arbetets gång.    

Klinisk tillämpning 

Sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla inom hälso- och sjukvården när det gäller 

bemötandet av kvinnor utsatta för mäns våld. Hälso- och sjukvården är den instans som 

kvinnan ofta kommer i kontakt med när hon blivit utsatt för våld. Mäns våld mot kvinnor är 

ett stort samhällsproblem som ska tas på största allvar och det är ett komplext fenomen som 

ställer stora krav på sjuksköterskan. Denna studie har betydelse för alla sjuksköterskor då 

dessa möter våldsutsatta kvinnor i sin profession, oavsett yrkesområde. Enligt undersökning 

utförd och sammanställd av Heimer & Sandberg (2008) är det viktigt med kunskap och en 

förståelse hos sjuksköterskan för att kunna bemöta de våldsutsatta kvinnornas problematik. 

Denna kunskap och förståelse är en förutsättning för att kunna hjälpa dessa kvinnor.  

Framtida forskning 

Författarna önskar att det görs forskning utifrån kvinnornas perspektiv, där kvinnors 

upplevelser av sjuksköterskornas bemötande belyses. Intressant vore att ta reda på hur 

utbildningen inom sjuksköterskeprogrammet skull kunna bidra till mer kunskap och förståelse 

för kvinnor utsatta för mäns våld.  

Slutsats 

Studien visade, att i bemötandet ställde sjuksköterskor konkreta frågor, lyssnade och väntade 

in kvinnorna i samtalet. I sjuksköterskornas handlande ingick även att ge stöd till kvinnorna i 

hur de kunde ta kontakt med andra vårdgivare. Kunskap genom utbildning och erfarenheter 

utgjorde en grund för ett gott bemötande och en förmåga att möta kvinnornas problematik. 
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Litteraturgranskningen visade på ett bemötande hos sjuksköterskorna i form av att de frågade 

alla kvinnor om de varit eller är utsatta för mäns våld.  
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