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Abstract 
 
Background: Nurses can meet women who have been victims of abuse anywhere in the 
healthcare. Healthcare providers have a responsibility to these women, and it requires a broad 
range of skills to identify the women and thus be able to help them. It is important to see all 
patients as unique individuals and provide good care to maintain their specific needs. This paper 
was done to increase the understanding of nurses' experiences in the encounter with the battered 
woman. 
 
Aim: The aim of this study was to illustrate how nurses experience the encounter with the 
battered woman. 
 
Method: Literature review with both qualitative and quantitative studies. Nine articles were 
chosen to be read, reviewed and analyzed. 
 
Results: Three themes and ten subthemes appeared. The nurse’s experience of the encounter 
with battered woman resulted in the following themes, the nurse's feelings in the encounter, the 
nurse's experience of the abused woman and the nurse's experience of their own profession. 
 
Conclusion: The results show that the encounter is a lack of knowledge within the studied 
subject. It appears that nurses' experiences in meeting with the battered woman are influenced 
by both personal and professional experience, knowledge and training, and an empathetic 
understanding of her. 
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INLEDNING 
 
Antalet misshandlade kvinnor över 18 år ökade med en procent från år 2011 till 2012 då 28400 
fall anmäldes. Statistik från den svenska myndigheten brottsförebyggande rådet, BRÅ, menar 
att detta kan bero på att antalet fall inte har synts förut, utan att människor har fått en större 
benägenhet att anmäla (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2013). 

Denna studie belyser hur sjuksköterskan upplever mötet med misshandlade kvinnor. Under 
verksamhetsförlagd utbildning samt arbete har vi mött misshandlade kvinnor som inte har blivit 
tagna på allvar. En erfarenhet som har förtydligat bristen på kunskap inom området. Det är 
därför viktigt att uppmärksamma dessa kvinnor så att de ska få en mer värdig vård. Som 
blivande sjuksköterskor är det en betydelsefull kunskap som för med sig en bredare förståelse 
för den individuella kvinnan och hennes hälsa. Denna studie är värdefull för all vårdpersonal, 
men riktar sig främst till allmänsjuksköterskan. 

BAKGRUND 

Historik och statistik 
 
Kvinnomisshandel har förekommit i alla tider, världen över. Det tog tid för de styrande i Sverige 
att förstå att kvinnomisshandel och sexuella övergrepp var ett samhällsproblem. Först år 1965 
förbjöds våldtäkt inom äktenskapet (SFS 1962:700). Det var delade åsikter bland 
riksdagsledamöterna när denna lagstiftning fastställdes, vilket tydde på att kvinnosynen var 
orättvis i samhället. Männen som utövade våld mot sin partner kunde åtalas först från och med 
1982. Innan lagen tillkom var det kvinnans ansvar att själv polisanmäla partnern, idag ligger 
ansvaret hos polisen att utreda misstankar om våld i hemmet (Eliasson, 2008). 
 
Brottsförebyggande rådet, BRÅ, är den myndighet i Sverige som arbetar för att minska 
brottsligheten samt öka tryggheten i samhället. I deras uppdrag ingår att sprida kunskap och 
information om brottslighet. Antal fullbordade, anmälda våldtäkter under 2012 mot kvinnor 
över 18 år var 3 024 fall. Våldtäkter är mer vanligt förekommande inomhus än utomhus och de 
flesta försök till våldtäkt fullbordas (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2013). 
 
Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum för svenska 
regeringen. De arbetar på uppdrag av regeringen för att sprida kunskap om kvinnomisshandel 
samt erhåller resurser för att hjälpa kvinnor som är eller har varit misshandlade av män. 
Föregångaren Rikskvinnocentrum, RKC, bytte år 2006 namn till Nationellt centrum för 
kvinnofrid (NCK, 2013). 

Lagar och föreskrifter 
 
Alla människor har rätt att bestämma över sin sexualitet och sin egen kropp utan att bli utsatt 
för tvång, våld eller diskriminering. Trots rätten till sin egen kropp försiggår våldet ändå 
(Mänskliga rättigheter, 2013). Här har sjuksköterskan en viktig roll då hon eller han ska 
identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade 
livsstilsfaktorer (Socialstyrelsen, 2005). 
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Brottsbalkens sjätte kapitel är en lag som behandlar sexualbrott. De brottsliga handlingarna 
varierar i allvarlighetsgrad, från gester med kränkande sexuell innebörd till grov våldtäkt med 
inslag av misshandel. Lagen beskriver följderna av våldsbrottet. Straffet för våldtäkt kan variera 
från två till högst tio år beroende på hur grovt brottet är (SFS 1962:700). Lagstiftningen har 
ändrats ett antal gånger under de senaste 30 åren. Begreppet våldtäkt vidgades genom ändrad 
lagstiftning den första april år 2005. Om en person inte är kapabel till att ge sitt medgivande till 
samlag, på grund av medvetslöshet, berusning eller liknande, är det våldtäkt (Heimer, 2008). 

Fysisk och psykisk kvinnomisshandel 
 
Det finns olika former av våld. Kvinnomisshandel kan ge konsekvenser som fysiska skador, 
stress, kronisk smärta, depression, posttraumatiskt stressyndrom, sexuella överförbara 
sjukdomar, inre blödningar i mag- tarmkanalen och gynekologiska symtom (Olive, 2007). 
 
Fysiskt våld kan uttrycka sig i knuffar, slag, sparkar, stryptag eller örfilar (Holmberg & 
Enander, 2011). Våld i nära relationer pågår ofta i perioder och finns hela tiden som ett 
underliggande hot mot kvinnan. En enstaka knuff behöver inte upplevas som smärtsam, medan 
upprepade knuffar och slag kan påminna om tortyr (Kvinnofridslinjen, Nationellt Centrum för 
Kvinnofrid, 2013). Även sexuellt våld kan förekomma. Sexuellt våld innebär att kvinnan 
tvingas till sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan vara våldtäkt eller andra fysiska sexuella 
övergrepp såsom tvång av sexuella handlingar inför andra eller att kvinnan blir tvingad till att 
se på pornografiska filmer (SOU 2006:65). I nära relationer där våld förekommer, är det vanligt 
att mannen våldtar kvinnan efter att han har misshandlat henne (Kvinnofridslinjen, Nationellt 
Centrum för Kvinnofrid, 2013). 
 
Psykiskt våld är en slags maktutövningsmetod som kan visa sig genom att mannen är lugn och 
tillmötesgående ena dagen för att nästa dag vara hotfull. Det kan också yttra sig i form av 
verbala kränkningar, att mannen isolerar kvinnan från samhället och att han försöker få kvinnan 
ekonomiskt beroende av honom i form av hot och utpressning (Lundgren, Heimer, Westerstrand 
& Kalliokoski, 2001). Kränkningar som pågår under en längre tid kan göra att kvinnans 
självförtroende sänks. Mannen kan även hindra kvinnan från att tillgodose sina egna 
grundläggande behov såsom att tvätta sig, äta och sova (Kvinnofridslinjen, Nationellt Centrum 
för Kvinnofrid, 2013). 

Orsaker till kvinnomisshandel 
 
Kvinnomisshandel beror i grund och botten på brist på jämställdhet mellan könen. En av de 
mest betydande orsakerna till kvinnomisshandel är maktordningen – mannen och kvinnan 
tilldelas olika roller i samhället, där mannen har en överordnad roll vilket i verkligheten ger 
mannen rättigheter till utbildning, eget val av yrke, äganderätt och arv (Johnsson-Latham, 
2008). Maktordningen har även bidragit till att en del män anser sig ha rätt till att misshandla 
sin partner utan att bli straffad, och till och med även misshandla kvinnan till döds (Mojab & 
Abdo, 2004). 
 
Misshandel av kvinnor förekommer i alla sociala klasser. Situationen för kvinnan som är i en 
våldsam relation är alltid sårbar, dock finns det vissa faktorer som gör kvinnan mer sårbar 
(Johnsson-Latham, 2008). De faktorer som spelar in är bakgrund av misshandel från unga år, 
ålder mellan 15 och 45 år, arbetslöshet, graviditet, invandrarbakgrund, låg ekonomisk status 
och social isolering (Reisenhofer & Seibold, 2007). Likväl förklarar Reisenhofer och Seibold 
(2007) i sin artikel att sjukvårdspersonal måste vara uppmärksamma på att våld i nära relationer 
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kan förekomma i alla åldrar. Det är dock männens normer, värderingar och kvinnosyn som 
ligger till grund för kvinnomisshandel (Eriksson, Lundberg & Grände, 2009). 

Sjuksköterskans profession 
 
Mötet 
Kvinnor som möter vården för första gången efter misshandel eller sexuellt övergrepp befinner 
sig ofta i en krisreaktion. Därför är sjuksköterskans roll mycket viktig för att kunna påverka 
kvinnans utsatta situation. I denna situation kan kvinnans tidsuppfattning vara påverkad och 
hon är oftast i chocktillstånd (Ullman, 1999). För att bearbeta krisen på bästa sätt krävs det att 
patienten blir trodd och väl omhändertagen av vårdpersonalen (Ullman, 2004). Enligt Heimer 
(2008) kan krisreaktionen uttrycka sig på olika sätt. Vanliga symtom kan vara ångest, rädsla, 
känslor av skuld och skam, otrygghet, maktlöshet, sömnproblem, hjärtklappning, illamående, 
frysningar och diarré. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på fynd som kan vara tecken på att kvinnan 
har blivit eller är utsatt för misshandel. Misstanke om misshandel kan vara om kvinnan har 
regelbundna fysiska skador, kronisk smärta utan tydlig orsak och psykiska problem. Andra 
tecken kan vara att kvinnans beskrivning av händelsen inte stämmer överens med den fysiska 
skadan eller att partnern uppträder överbeskyddande och kontrollerande (Heimer, Björck & 
Hogmark, 2003). Ofta söker kvinnan för andra åkommor än misshandeln som egentligen ligger 
till grund för problemet. Det är vanligt att kvinnorna försöker dölja vad de tidigare har varit 
med om, då de inte vill att det ska synas utåt. De kan te sig starka, framgångsrika och 
kompetenta, vilket gör att sjuksköterskan kan gå miste om att fånga upp kvinnor som faktiskt 
behöver hjälp (Eriksson et al, 2009). 
 
Det är oerhört viktigt att sjuksköterskan har en rutin för att fråga patienten om hon är utsatt för 
våld. Även dokumentation under undersökningen är betydelsefullt för den fortsatta 
behandlingen (Hawley & Hawley Barker, 2012). När frågan ställs bör kvinnan vara i enskilt 
rum med sjuksköterskan då kvinnans närstående kan vara den person som utsätter henne för 
våld (Eriksson et al, 2009). Bemötandet kan leda till att kvinnan vågar anmäla övergreppet och 
även komma tillbaka till vården för återbesök (Ullman 2004). I Eriksson et al. (2009) står det 
att det finns olika anledningar till att viss vårdpersonal inte frågar kvinnan om våld. Det kan 
vara att sjuksköterskan är rädd för att kränka kvinnan, att inte veta hur frågan ska ställas, 
tidsbristen i vårdarbetet och att sjuksköterskan känner sig hjälplös i behandlingen av den utsatta 
kvinnan. 
 
Tillit, respekt och hänsyn till integritet är tre grundläggande delar i bemötandet av patienten 
(Björck & Heimer, 2008). Sjuksköterskan har en betydande roll i mötet med kvinnan. En viktig 
del i processen är att hjälpa kvinnan att bli av med den skuld och skam hon bär med sig. Det 
kan sjuksköterskan göra genom att förklara för henne att ingen förtjänar att bli behandlad med 
våld och att det är hennes partner som har ansvar för att våldet ska få ett slut (Heimer et al, 
2003). 

Sjuksköterskans ansvar och åtgärder 
Riskbedömningen är ytterligare en del i processen till att hjälpa den utsatta kvinnan. Frågor som 
berör var förövaren befinner sig för tillfället, om kvinnan blivit hotad till livet, om hon har 
planer på att lämna sin partner, om det finns tankar om självmord och om kvinnan kan återvända 
hem är relevanta vid en bedömning (Björck & Heimer, 2008). Det är också viktigt att informera 
patienten om att hon har rätt till stöd och hjälp av rättsväsendet, socialtjänsten, kvinnojouren 
och brottsofferjouren, samt att hon blir erbjuden fortsatt samtalskontakt. Hon kan även få hjälp 
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av sjuksköterskan att göra en anmälan till polis och sociala myndigheter (Björck & Heimer, 
2008). Enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453) är det sjukvårdens skyldighet att anmäla till 
Socialtjänsten om kvinnan har barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
 
Det krävs en bred kompetens för att identifiera och hjälpa den utsatta kvinnan. Sjuksköterskan 
har som ansvar att kommunikationen i mötet med den misshandlade kvinnan fungerar. Det kan 
vara svårt för den misshandlade kvinnan att berätta om våldet för sjuksköterskan, vilket utgör 
ett hinder för den hjälp hon har rätt till att få. Det är även sjukvårdspersonalens ansvar att 
informera kvinnan om vilken hjälp som finns att få (Björck & Heimer, 2008). 

Teoretiskt perspektiv 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee (1971) inriktade sig på interaktionen, vilket innebär 
en samverkan mellan två individer. En mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och 
patient behövs för att en god omvårdnad ska ske. Det innebär att sjuksköterskan hjälper 
patienten med att förebygga, hantera och finna en mening med hans eller hennes ohälsa. I 
sjuksköterskans arbete är kommunikationen ett betydelsefullt verktyg för att skapa en 
mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient. Kommunikationen uttrycker sig 
verbalt genom ord samt icke verbalt genom, mimik, tonfall, rörelser och beröring. Travelbee 
(1971) förklarar att det är en förutsättning för god omvårdnad att sjuksköterskan lär känna sin 
patient så att hans eller hennes behov kan identifieras. 
 
Enligt Travelbees (1971) interaktionsprocess krävs flera faser för att etablera en god kontakt 
mellan sjuksköterskan och patienten. Det första mötet och det första intrycket av varandra 
grundas på hur de båda beter sig och uttrycker sig och vilka handlingar hon eller han gör. Under 
relationens utveckling mellan sjuksköterskan och patienten visas deras identiteter så att de 
kommer varandra närmare. Deras typiska roller som sjuksköterska och patient förändras och de 
börjar se varandra som unika individer. Empati växer fram, vilket innebär att sjuksköterskan 
blir förstående och delaktig i den specifika situationen som patienten befinner sig i här och nu. 
En djupare relation framkommer och det knyts ett band emellan dem. Empati leder till sympati. 
Sympati innebär en vilja att hjälpa den andra människan och är ett sätt att agera för att förmedla 
engagemang och inlevelse för patienten. Processen vid en mellanmänsklig kontakt mellan 
sjuksköterskan och patienten leder till en ömsesidig förståelse, alltså ett resultat av det tidigare 
förloppet. För att fördjupa den ömsesidiga förståelsen krävs det att sjuksköterskan har 
kompetens inom området och en vilja att hjälpa patienten. Resultatet av sjuksköterskans 
handlingar leder till att patienten känner tillit (Travelbee, 1971). 

PROBLEMFORMULERING 
 
Kvinnomisshandel och övergrepp mot kvinnor förekommer över hela världen. Det är viktigt att 
belysa och skapa kunskap kring kvinnomisshandel bland vårdpersonal för att drabbade kvinnor 
ska få en god och värdig omvårdnad. Denna patientgrupp bör lyftas fram ytterligare för att öka 
förståelsen och sprida kännedom om hur sjuksköterskan kan ge patienten bästa möjliga vård. 

SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med den misshandlade 
kvinnan. 

4 
 



 
 

METOD 
 
En litteraturstudie görs för att skapa en överblick av ett avgränsat område och det är samtidigt 
en utgångspunkt för fortsatt forskning (Friberg, 2006). Studien grundar sig på en systematisk 
litteratursökning, kritisk granskning och sammanfattning av litteraturen. Metoden valdes för att 
besvara studiens syfte och för att skapa en kunskapsöversikt inom området. Studien fokuserade 
på aktuell forskning inom valt problemområde. Likheter och skillnader jämfördes vid analys av 
materialet. 

Litteratursökning 
 
Sju av de analyserade artiklarna söktes fram genom en systematisk sökning. En systematisk 
sökning innebär att du hela tiden dokumenterar tillvägagångssättet i processen (Friberg, 2006). 
 
Första sökningen gjordes i databasen Cinahl, som innehåller vetenskapliga artiklar inom 
området omvårdnad. Sökningen resulterade i 36 artiklar. Titlarna på dessa artiklar lästes och 11 
artiklar valdes ut. De 11 artiklarnas abstract lästes, och tre av dessa valdes ut för att analyseras, 
se tabell 1-3, bilaga I. Sökning två i Cinahl gav 44 artiklar där författarna läste dess titlar. Av 
artiklarna så lästes 12 abstract, därefter lästes sex av dessa. Två av dem inkluderades för att 
analyseras, se tabell 1-3, bilaga I. 
 
Den tredje systematiska sökningen gjordes i databasen PubMed, vilket är en bred databas som 
täcker både medicin och omvårdnad. Resultatet av sökningen gav 14 artiklar, vars titlar lästes. 
Av dessa artiklar lästes fyra abstract. Två av dessa artiklar inte gick att få fram i fulltext i 
databasen PubMed, så de söktes istället fram i databasen Cinahl, se tabell 1-3, bilaga I. De fyra 
artiklarna valdes ut för analysering.  
 
Slutligen inkluderades nio artiklar, se bilaga II. 
 
De sökord som användes var battered wom*n, sexual abuse, encounter*, violence against 
wom*n, nurs* care, domestic violence och nurs* experience*. 

Urval 
 
Inklusionskriterierna i sökningarna i Cinahl var ”english language”, ”peer reviewed”, ”female” 
och att de var publicerade från år 2007 fram till år 2013. Inklusionskriterierna i sökningen som 
gjordes i PubMed var att artiklarna skulle vara publicerade från år 2003 fram till år 2013. 
”English language” och ”female” inkluderades även i denna sökning. En del av artiklarna vid 
sökningarna hade inriktningar som inte stämde överens med syftet. Artiklar som behandlade 
ämnen som graviditet, äldre kvinnor, barn upp till 18 år och kvinnor med missbruksproblematik 
exkluderades. 

Analys 
 
Studien fokuserade på aktuell forskning inom valt problemområde (Forsberg & Wengström, 
2008). Enligt Fribergs (2006) modell lästes artiklarna igenom på varsitt håll och anteckningar 
fördes för att få en uppfattning om vad de handlade om. Därefter diskuterade författarna de lästa 
artiklarna med varandra, och en kort sammanfattning gjordes om varje artikel. All 
sammanställning och det fortsatta arbetet gjorde författarna tillsammans. Nästa steg i analysen 
var att sammanställa innehållet med hjälp av en matris, tabell 4, bilaga II. Det gav en översikt 
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av artiklarna och var ett hjälpmedel i den fortsatta analysen, samt en viktig del av resultatet 
(Axelsson, 2013). Analysen som gjordes bygger på likheter och skillnader, vilket användes för 
att analysera materialet i artiklarna samt för att besvara studiens syfte (Friberg, 2006). För att 
skapa en struktur sorterades materialet och innehållet placerades in i teman och subteman 
utifrån dess likheter och skillnader med hjälp av överstrykningspennor med olika färger. Teman 
definieras som den röda tråden i texten, där betydelsen av det specifika innehållet återkommer 
(Polit & Beck, 2006). När teman och subteman utsetts gav det en tydlig överblick över de delar 
som skulle ingå i resultatet, se tabell 5. Etiska överväganden gjordes, det vill säga att allt 
material som svarar mot studiens syfte användes. Även andra etiska överväganden gjordes 
såsom att ha ett objektivt synsätt under hela arbetsprocessen. 

RESULTAT 
 
Resultatet av litteraturstudien visade på likartade svar om hur sjuksköterskan upplever mötet 
med misshandlade kvinnor. Tre teman och tio subteman trädde fram, se tabell 5. De tre temana 
var sjuksköterskans känslor i samband med mötet, sjuksköterskans upplevelse av den 
misshandlade kvinnan och sjuksköterskans upplevelse av sin profession. 

Tabell 5. Översikt över teman och subteman 

Teman 
 

Subteman 

 
Sjuksköterskans känslor i samband med 
mötet 
 

Frustration och otillräcklighet 
 
Oro och osäkerhet 
 
Trygghet och empati  

 
Sjuksköterskans upplevelse av den 
misshandlade kvinnan 

Förlorad kontroll 
 
Rädsla 
 
Förnekelse 

 
 
 
Sjuksköterskans upplevelse av sin 
profession 
 

Brist på kunskap och strategier 
 
Svårighet att identifiera och möta 
 
Känner ansvar och ser sig som ett värdefullt 
stöd 
 
Tidsbrist och platsbrist  
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Sjuksköterskans känslor i samband med mötet 
 
Sjuksköterskans känslor visade sig i tre subteman. Dessa visade de mest förekommande 
känslorna hos sjuksköterskan i mötet med den misshandlade kvinnan. 

Frustration och otillräcklighet 
De flesta av sjuksköterskans känslor uttryckte sig i form av frustration och otillräcklighet. I 
mötet med kvinnan kände sjuksköterskorna ilska över att se hur kvinnor blev behandlade av 
sina män, speciellt de sjuksköterskor som hade egna erfarenheter av våld. De upplevde en 
känsla av frustration och maktlöshet eftersom de hade svårt att veta hur de skulle gå tillväga för 
att hjälpa den misshandlade kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). Dock hade en del 
sjuksköterskor svårigheter med att ta tag i patienternas våldsamma förhållanden då de själva 
levde i en liknande situation privat. Några sjuksköterskor berättade också att det var deras 
uppgift att fokusera på andras behov och lägga sina egna känslor och behov åt sidan, trots att 
de själva var i samma situation som kvinnan de mötte (Joyner & Mash, 2012). I studien skriven 
av Goldblatt (2009) belyste sjuksköterskorna att det var viktigt att skilja på arbetsliv och 
privatliv. De menade att annars kan tankar och funderingar följa med hem och påverka deras 
liv hemma.  

I studien av Leppäkoski, Åstedt-Kurki och Paavilainen (2010) beskrev en del sjuksköterskor att 
de upplevde en känsla av hopplöshet när de träffade kvinnor som har insett allvaret, men ändå 
inte tagit tag i problemet trots att deras barn påverkas då barnen lever i samma situation. De 
flesta av sjuksköterskorna kände även en frustration eftersom många kvinnor förnekade våldet 
och de upplevde då en hopplöshet över situationen då de inte lyckades få bra kontakt med den 
misshandlade kvinnan (Natan & Rais, 2010). 

Känslan av otillräcklighet beskrevs av sjuksköterskorna i artikeln skriven av Maina (2009). När 
kunskapen om misshandlade kvinnor var bristande och de inte visste hur de skulle gå tillväga 
uppkom en känsla av ångest och stress. När en del sjuksköterskor mötte patienter som varit 
utsatta för misshandel fick de en känsla av maktlöshet. Det var psykiskt påfrestande för dem 
och sjuksköterskorna kände att de var låsta i en ond cirkel där de inte hade någon bra lösning 
för kvinnan (Goldblatt, 2009). 

Oro och osäkerhet 
I mötet med den misshandlade kvinnan upplevde många sjusköterskor en känsla av osäkerhet i 
hur de skulle hantera och hjälpa kvinnan i den utsatta situationen. Sjuksköterskorna kände en 
oro och rädsla när de såg de fysiska skadorna på kvinnan, de var osäkra på hur de skulle 
behandla de psykologiska sår och men som uppkom efter misshandeln (Häggblom & Möller, 
2006). 

En känsla av ansvar för kvinnan uppkom hos många sjuksköterskor. I Goldblatts (2009) artikel 
beskrev sjuksköterskorna att de blev känslomässigt påverkade av kvinnornas berättelser. De 
kände en oro över hur kvinnorna skulle ta sig ur förhållandet. En annan känsla som många av 
sjusköterskorna kände var att de upplevde en osäkerhet hos sig själva när kvinnorna inte ville 
berätta om våldet. Det blev då en svårighet för sjuksköterskorna att komma vidare med 
identifieringen och den hjälp som kvinnan skulle behöva för att komma ifrån den våldsamma 
mannen (Leppäkoski et al, 2010). 

Mötet med den misshandlade kvinnan upplevdes som en obekväm situation för några av 
sjuksköterskorna eftersom de inte var vana att möta patienter som lever i en relation där någon 
blir utsatt för våld (Smith, Rainey, Smith, Alamares & Grogg, 2008). Utmaningen att möta 
kvinnor som blivit utsatta för våld upplevdes som skämmande. Sjuksköterskorna beskrev att 
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det är ett intimt ämne som är svårt att hantera och prata öppet om. De tyckte även att de 
hamnande i en obekväm situation när de träffade på dessa kvinnor, vilket gav en känsla av 
osäkerhet (Joyner & Mash, 2012).  

Trygghet och empati 
Trots tidigare nämnda känslor kände sig vissa sjuksköterskor trygga i sitt arbete. Detta berodde 
bland annat på utbildning, kunskapen gjorde dem mer självsäkra i mötet med den misshandlade 
kvinnan (Häggblom & Möller, 2006). Dock kände sjuksköterskorna i Mainas (2009) artikel sig 
inte lika säkra och trygga i mötet. Anledningen var brist på kunskap. I studien skriven av Smith 
et al (2008) förklarade en stor del av sjuksköterskorna att det var lättare att känna sig trygga 
och säkra i identifikationen när de sedan tidigare hade en personlig erfarenhet av våld i nära 
relationer. Sjuksköterskorna som upplevde våld hemma under samma period som de träffade 
på de misshandlade kvinnorna hade svårare att hantera och hjälpa dem, på grund av 
känslomässiga aspekter (Joyner & Mash, 2012).  

En empatisk förståelse beskrevs av sjuksköterskorna i artikeln av Goldblatt (2009). De beskrev 
att de kände empati med den misshandlade kvinnan och var villiga att hjälpa till, dock upplevde 
de att de var tvungna att avgränsa sig för att inte bli känslomässigt överväldigade. Under mötet, 
när sjuksköterskorna fick ta del av deras berättelser så uppkom en känsla av tacksamhet över 
att de själva hade ett bra liv med sin familj. De ansåg även att det gav dem en positiv erfarenhet 
som de kunde använda sig av i yrket (Goldblatt, 2009).  

Sjuksköterskans upplevelse av den misshandlade kvinnan 
 
De tre subtemana som trädde fram beskriver hur sjuksköterskan upplever den misshandlade 
kvinnan, dessa är de mest förekommande i de analyserade artiklarna. 

Förlorad kontroll 
Sjuksköterskorna upplevde att kvinnan hade förlorat kontrollen i den utsatta situationen. I 
artikeln skriven av Queen, Brackley och Williams (2009) förklarade sjuksköterskorna 
kvinnorna som fängslade eftersom flera av dessa kvinnor inte har den ekonomiska möjligheten 
att lämna sin partner. De upplevdes som att de var beroende av mannen (Hsieh, Feng & Shu, 
2009). Sjuksköterskorna uppmärksammade att kvinnorna hade svårt att avsluta sina äktenskap, 
vilket berodde på att de var rädda för vad andra i deras närhet skulle säga och tycka, att de skulle 
bli annorlunda behandlade efter uppbrottet och att kvinnorna var oroliga för sina barns framtid 
(Hsieh et al, 2009).  

I artikeln skriven av Queen et al (2009) upplevde sjuksköterskorna att kvinnorna blev 
manipulerade av sina män. Kvinnorna förstod att de blev manipulerade men inte hur det gick 
till. Det innebar en direkt och indirekt psykisk attack mot kvinnan som oftast kom i uttryck 
verbalt. Kvinnorna beskrev även en känsla av att ha förlorat sin identitet. Kvinnorna berättade 
för sjuksköterskorna att de var tvungna att glömma sig själva för att kunna hantera övergreppen 
och därmed skydda sig själva.  

Rädsla 
En av de mest förekommande upplevelser sjuksköterskorna hade av de misshandlade kvinnorna 
var rädsla, de upplevde att kvinnorna var rädda för vad som hänt dem och vad som mer skulle 
kunna hända. Sjuksköterskorna lade märke till kvinnornas beteendeförändringar när deras 
partner kom in i rummet då hon blev uppmärksam, gråtmild och rädd. Ett varningstecken som 
en liten del av sjuksköterskorna uppmärksammade var att partnern var motvillig till att lämna 
kvinnan ensam med vårdpersonalen (Leppäkoski et al, 2010).  
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Sjuksköterskorna i artikeln skriven av Hsieh et al (2009) upplevde att kvinnorna var rädda 
främst för att bli slagna av sina män, och till och med dödade. Några kvinnor såg självmord 
som enda utvägen ur förhållandet. Kvinnorna uttryckte starkt att de ville bli sedda och tagna på 
allvar av sjuksköterskorna (Queen et al, 2009). 

När sjuksköterskan frågade kvinnan om hon tänkt lämna sin man fick sjuksköterskan oftast 
inget klart svar. Det berodde på att kvinnorna var rädda för de allvarliga konsekvenser som 
mannen skulle kunna orsaka om hon lämnade honom (Queen et al, 2009).  

I artikeln skriven av Hsieh et al (2009) berättade sjuksköterskorna att kvinnorna många gånger 
kände sig sorgsna över hur deras liv hade förstörts då de blivit tvungna att gifta sig tidigt i 
förhållandet innan de lärt känna mannen. En kris uppstod i kvinnans liv då hon kände sig rädd 
och orolig över om hon någonsin kommer kunna lämna mannen utan allvarliga följder. 

Förnekelse 
Sjuksköterskorna upplevde att det var vanligt förekommande att kvinnorna inte ville anmäla 
misshandeln och istället valde att förneka det. Anledningen var inte för att skydda mannen, utan 
för att skydda sig själv (Smith et al, 2008). I artikeln skriven av Maina (2009) beskrev 
sjuksköterskorna att en del kvinnor valde att dölja eller förneka existensen av våldet, vilket 
gjorde sjuksköterskorna frustrerade.  

I mötet med kvinnan upplevde sjuksköterskan att berättelsen om händelseförloppet ibland inte 
stämde överens med den fysiska skadan. Kvinnorna som blivit utsatta för misshandel kom ofta 
in med huvudvärk och smärta i bröstet tillsammans med andra beskrivna orsaker än 
misshandeln. Sjuksköterskorna upplevde att många kvinnor inte ville prata om våldet, de 
förnekade vad som hänt, de ville inte ha någon hjälp och de försökte dölja misshandeln för 
sjuksköterskorna (Leppäkoski et al, 2010).  

När sjuksköterskan mötte kvinnan under perioden då hon var i förhållandet uppfattade 
sjuksköterskan att kvinnan själv inte förstod att hon var psykiskt misshandlad. Först när kvinnan 
brutit upp från sin partner insåg hon att hon under förhållandet hade förnekat misshandeln 
(Queen et al, 2009). 

Sjuksköterskans upplevelse av sin profession 
 
Många sjuksköterskor upplevde sig brista i kunskap i mötet med den misshandlade kvinnan. 
Fyra subteman framträdde utifrån hur sjuksköterskan upplever sin egen profession inom 
området.  

Brist på kunskap och strategier 
Kunskap är grunden för en trygg och säker vård för de misshandlade kvinnorna. Analysens 
resultat visade att de flesta sjuksköterskorna upplevde kunskapsbrist. Sjuksköterskorna ansåg 
att det krävdes mer kunskap för att hantera svåra situationer då de upplevde att rutiner och 
resurser på arbetsplatsen brast. Nyexaminerade sjuksköterskor behöver mer träning och 
handledning från erfarna sjuksköterskor för att kunna fördjupa sin kompetens och höja sitt 
självförtroende när de möter de misshandlade kvinnorna. Erfarna sjuksköterskor upplevde att 
de använde både personliga och professionella erfarenheter för att kunna hjälpa kvinnorna 
(Häggblom & Möller, 2006). 

I artikeln skriven av Maina (2009) förklarade sjuksköterskorna att de upplevde svårigheter och 
en känsla av otillräcklighet då de inte hade den kunskap som krävdes i mötet och behandlingen 
av kvinnorna. Sjuksköterskorna poängterade även att det inte fanns några rutiner och riktlinjer 
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över hur de skulle hantera våld i nära relationer. Bristen på kunskap visades även bland 
sjuksköterskorna i artikeln skriven av Joyner och Mash (2012).  

Även de flesta av de medverkande sjuksköterskorna i studien skriven av Leppäkoski et al (2010) 
upplevde en kunskapsbrist under mötet med de misshandlade kvinnorna, vilket berodde på brist 
på utbildning. Vissa sjuksköterskor ansåg dock att det inte tillhörde deras yrke att behandla 
kvinnornas psykiska hälsa (Natan & Rais, 2010). Det berodde på att det var svårt att hantera 
både de fysiska och de psykologiska problemen som kvinnan hade (Goldblatt, 2009).  

Svårighet att identifiera och möta 
I artikeln skriven av Leppäkoski et al (2010) berättade mer än hälften av de yrkesverksamma 
sjuksköterskorna att de haft svårigheter att identifiera de misshandlade kvinnorna medan en 
liten del aldrig hade upplevt problem med identifikationen. Några sjuksköterskor nämnde även 
att de inte visste hur de skulle ställa frågan utan att invadera kvinnans privatliv, då det kunde 
uppfattas som kränkande. I studien skriven av Natan och Rais (2010) betonade istället nästan 
alla sjuksköterskor att identifieringen av misshandeln inte uppfattades som kränkande, utan att 
det var en del av sjuksköterskans profession.  

Sjuksköterskorna upplevde en svårighet att identifiera kvinnor som hade blivit utsatta för 
psykisk misshandel. När inga fysiska skador syntes och kvinnan valde att inte prata om vad 
som hänt så upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att ge dem den hjälp de skulle kunna få 
(Maina, 2009). I artikeln skriven av Joyner och Mash (2012) beskrev sjuksköterskorna att de 
tyckte att det var en utmaning att möta, identifiera och behandla patienter med psykosociala 
problem som kan ha uppkommit efter misshandeln.  

Känner ansvar och ser sig som ett värdefullt stöd 
Sjuksköterskorna ansåg att de hade en viktig roll i mötet och vid omvårdnaden av den 
misshandlade kvinnan, att deras stöd var mycket meningsfullt. De kände att utan deras arbete 
så skulle inte kvinnan få den hjälp hon behövde. Sjuksköterskorna kände ett ansvar och en plikt 
över att hjälpa och stötta dessa kvinnor. De menade att de har en viktig roll i att behandla och 
hjälpa de misshandlade kvinnorna (Häggblom & Möller, 2006). Sjuksköterskorna i Goldblatts 
(2009) artikel upplevde också att de hade ett ansvar och en plikt i arbetet. 

I artikeln skriven av Natan och Rais (2010) beskrev sjuksköterskorna deras starka vilja att hjälpa 
till. De agerade med handlingar som skulle kunna hjälpa kvinnan ut ur det våldsamma 
förhållandet, såsom att stötta kvinnan emotionellt, ge henne information om vem hon kan vända 
sig till och erbjuda kontinuerlig uppföljning och återbesök. 

När kvinnan var rädd var det svårt för henne att berätta vad som har hänt. Efter att 
sjuksköterskan hade försäkrat kvinnan om att hon var i säkerhet och kan vara lugn, kunde 
kvinnan öppna upp sig för sjuksköterskan och berätta den sanna historien. Därmed var 
sjuksköterskan ett värdefullt stöd och en trygghet för kvinnan (Maina, 2009).  

Tidsbrist och platsbrist 
För att hjälpa de misshandlade kvinnorna behövs både tid och utrymme, dock var detta ett stort 
problem på flera sjukhus världen över. Många sjuksköterskor i artikeln skriven av Leppäkoski 
et al (2010) förklarade att de hade svårt att koncentrera sig på kvinnans berättelse eftersom de 
kände sig stressade på grund av hög arbetsbelastning. Det fanns heller inget tyst rum på 
sjukhuset där sjuksköterskorna kunde intervjua och samtala med kvinnorna ostört. Både 
sjuksköterskorna och de misshandlade kvinnorna påverkades, vilket resulterade i konsekvenser 
i omvårdnaden.  
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Det tar tid att vinna en annan människas förtroende, vilket upplevdes som en svårighet när inte 
tiden räckte till. Sjuksköterskorna behövde mer tid för att komma dessa patienter närmare. De 
upplevde att det var krävande och ansträngande att känna en ständig tidspress under arbetstid 
(Goldblatt, 2009).  

Det krävde tid från sjuksköterskan att fråga om våld, men tiden räckte inte till. Detta såg även 
sjuksköterskorna i artikeln skriven av Joyner och Mash, (2012) som ett allvarligt problem. 
Tidsbrist, platsbrist och personalbrist utgjorde ett huvudsakligt hinder för att hjälpa de 
misshandlade kvinnorna (Maina, 2009). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med den 
misshandlade kvinnan. En litteraturöversikt gjordes, byggd på kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Metoden valdes för att ge en bred förståelse av sjuksköterskans upplevelser. 
Problemområdet är tidigare studerat både utifrån kvalitativa och kvantitativa metoder, vilket 
enligt Friberg (2006) ger en bredare insikt i det aktuella ämnet.  

Databaserna som användes för att söka fram artiklar var Cinahl och PubMed. Dessa valdes för 
att de är inriktade på omvårdnad, samt att de innehåller aktuell forskning inom det valda 
problemområdet. Olika varianter av sökningsmetoder och sökord gjordes som betraktades 
tillämpliga för syftet. Artiklarna i sökning ett och två valdes mellan år 2007 till 2013 för att få 
fram så aktuell forskning inom problemområdet som möjligt. Åren som artiklarna publicerades 
utökades inför tredje sökningen till 2003-2013 för att öka möjligheten till att få tag på fler 
relevanta artiklar inom problemområdet. Två av artiklarna söktes fram i Cinahl eftersom de inte 
fanns i fulltext i databasen PubMed. 

Två artiklar som valdes ut för analysering var utifrån sjuksköterskans upplevelse av patientens 
perspektiv. Dessa valdes då de innehöll relevant information och kunskap som svarade mot 
uppsatsens syfte. Författarna till uppsatsen ansåg att resultatet blev mer djupgående om dessa 
artiklar involverades i analysen.  

Intervjuer, enkäter och frågeformulär var de olika metoder som användes i studierna i de 
analyserade artiklarna. I Häggblom och Möller (2006) beskrev författarna att platsen där 
intervjun skulle äga rum skulle vara på en tyst och lugn plats. En av artiklarna som utgick från 
patientperspektivet valde att ha intervjuerna på en trygg och säker plats för de misshandlade 
kvinnorna (Hsieh et al, 2009). Övriga artiklar nämnde inte något annat betydande som skulle 
kunna påverka intervjuerna. Resultatet hade möjligtvis blivit tydligare och mer detaljerat om 
intervjuerna genomförts av uppsatsens författare. Dock hade resultatet varit mycket mindre 
utbrett, då intervjuerna enbart hade utförts i Sverige. Det hade då blivit ett nationellt resultat 
och inte ett internationellt, så som resultatet är nu.  

Artiklarnas resultat analyserades utifrån likheter och skillnader i resultatinnehållet enligt 
Fribergs (2006) beskrivning. Teman och subteman framkom då författarna till denna studie 
sinsemellan diskuterade analysen av artiklarna. Diskussion leder till ökad kunskap och en 
djupare förståelse av analysprocessen. Genom att diskutera problemområdet reflekterade 
författarna ytterligare eftersom tankar och åsikter skapas till ord. Dock kan validiteten ha 
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påverkats av det nära samarbetet under uppsatsens gång, det vill säga att samarbetet kan ha 
påverkat författarnas inflytande på varandra.  

Nio artiklar blev grunden för det slutgiltiga resultatet i uppsatsen. Sju av dem har blivit 
granskade av en etisk kommitté. De artiklar som inkluderas ska vara granskade av en etisk 
kommitté eller kunna visa att grundliga etiska övervägande är gjorda (Forsberg & Wengström, 
2008). Två av artiklarna nämner ingen etisk kommitté, dock följer studierna ett vetenskapligt 
upplägg utifrån Fribergs (2006) kvalitetsgranskning och etiska överväganden angående 
sekretess och anonymitet har gjorts. Nio artiklar bedömdes tillräckligt många för att besvara 
studiens syfte. 

Svarsfrekvensen i studien av Leppäkoski et al (2010) var 51 procent. Författarna i artikeln 
beskrev att de inte hade kunnat göra en noggrann bortfallsanalys på grund av att de inte visste 
varför sjukhusen inte hade valt att delta. De förklarade att det skulle kunna bero på att de inte 
var intresserade av problemområdet, att studien ansågs onödig eller att sjukhusen sedan innan 
hade bra rutiner och strategier för att hjälpa misshandlade kvinnor. Begränsningar av resultatet 
diskuterades även i Hsieh et al (2009) där författarna beskrev att resultatet möjligtvis hade varit 
annorlunda om de hade intervjuat misshandlade kvinnor på fler ställen i Taiwan än enbart på 
ett behandlingshem för misshandlade kvinnor. Bortfall redovisades i Smith et al (2008) där 
1000 frågeformulär mailades ut och 253 svar återkom. Övriga analyserade artiklar redovisade 
inga bortfall.  

De artiklar som låg till grund för uppsatsen var gjorda i USA, Finland, Israel, Kenya, Sydafrika 
och Taiwan och var skrivna på engelska. Studierna var gjorda i olika delar av världen vilket 
gav en mer övergripande förståelse för hur sjuksköterskor upplevde mötet med misshandlade 
kvinnor i världen. Sjuksköterskans upplevelser visade på en stor samstämmighet, trots att 
sjuksköterskorna var från olika delar av världen. Eftersom artiklarnas budskap översattes och 
tolkades från engelska till svenska kan det ha påverkat reliabiliteten. Även användandet av 
redan tolkat material kan ha påverkat reliabiliteten. 

Resultatdiskussion 
 
Analysen av artiklarna resulterade i tre teman och tio subteman. Sjuksköterskornas upplevelser 
sammanfattades i temana som var sjuksköterskans känslor i samband med mötet, 
sjuksköterskans upplevelser av den misshandlade kvinnan och sjuksköterskans upplevelse av 
sin profession.  

Resultatet visar att frustration och otillräcklighet är två vanligt förekommande känslor hos 
sjuksköterskan. I artikeln skriven av Häggblom och Möller (2006) förklarar sjuksköterskorna 
att frustation uppkommer när de känner sig hjälplösa i situationen i mötet med den 
misshandlade kvinnan. Sjuksköterskorna kan uppleva denna känsla då de inte känner att de har 
en kontroll över hur de ska agera (Eriksson et al., 2009). I mötet med den misshandlade kvinnan 
upplever en del sjuksköterskor att de var otillräckliga i arbetet. Sjuksköterskorna beskriver att 
de upplever en bristande kunskap om vilka åtgärder som skulle vidtas när misshandlade kvinnor 
söker hjälp (Maina, 2009). Vår uppfattning är att som sjuksköterska är kunskapen om 
kvinnomisshandel en viktig faktor att känna till, eftersom patienter som är eller har varit utsatta 
för misshandel kan befinna sig på alla vårdenheter. Heimer et al (2003) beskriver att 
sjuksköterskan ska ha kompetens inom området för att kunna uppmärksamma fynd hos kvinnan 
som tyder på misshandel. 

Sjuksköterskans oro bygger på en rädsla över vad som skulle kunna hända kvinnan, såsom både 
fysiska och psykiska men efter misshandeln (Häggblom & Möller, 2006). Vår åsikt är att 
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känslan uppkommer oavsett vem du är eller vilket yrke du har, det är en naturlig reaktion. 
Sjuksköterskans oro innebär då att hon värnar och bryr sig om patienten. Även en känsla av 
osäkerhet beskrivs av sjuksköterskorna i artikeln skriven av Joyner och Mash (2012). Vår 
uppfattning är att osäkerheten uppstår när sjuksköterskan hamnar i en situation hon inte är van 
vid. Det tyder på att mer kunskap om våld och misshandel behöver nå ut till vårdpersonal runt 
om i världen. 

Dock nämns känslan av trygghet bland annat i studien som är skriven av Smith et al (2008). 
Sjuksköterskor som har en personlig erfarenhet av misshandel upplever att det är lättare att 
hjälpa de misshandlade kvinnorna (Smith et al, 2008). Vår åsikt är att när sjuksköterskan 
använder sig av egna erfarenheter i arbetet ger det en djupare förståelse för kvinnans situation 
och kan få henne att förstå att hon inte är ensam. I studien skriven av Goldblatt (2009) berättar 
sjuksköterskorna att de upplever en empatisk förståelse till kvinnorna som har utsatts för våld, 
men att det är viktigt att inte bli för känslomässigt inblandade. Travelbee (1971) förklarar att 
empati uppstår när sjuksköterskan är förstående och delaktig i kvinnans utsatta läge. Genom att 
försäkra kvinnan om att hon inte har gjort något fel och att sjuksköterskan finns till för att hjälpa 
henne ur den utsatta situationen, utstrålar sjuksköterskan en trygghet och visar empati till 
kvinnan (Heimer et al, 2003). Vår uppfattning som blivande sjuksköterskor är att empati är en 
självklar känsla som är mycket betydelsefull hos en skicklig sjuksköterska. 

Sjuksköterskorna upplever att kvinnorna haren känsla av att ha förlorat kontrollen. Kvinnorna 
upplevdes som fängslade och manipulerade, vilket innebar att mannen var överordnad kvinnan 
och styrde alla hennes val (Queen et al, 2009). Johnsson-Latham (2008) beskriver att mannen 
och kvinnan blir tilldelade olika roller i samhället där mannen har makten över kvinnan. En del 
män har till och med gått så långt att de anser sig ha en rätt till att misshandla sin kvinna (Mojab 
& Abdo, 2004). I arbetet med dessa kvinnor tycker vi att det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa 
henne tillbaka på rätt spår, finnas där som stöd och finna en potentiell utväg från de hemska 
förhållandena hon lever i. 

Rädsla hos kvinnan är återkommande i de analyserade artiklarna, en rädsla för hur framtiden 
kan komma att se ut (Leppäkoski et al, 2010). I en utsatt situation är det vanligt att kvinnan 
upplever rädsla, vilket är en av flera symtom vid en krisreaktion (Heimer, 2008). I detta läge 
anser vi att det är mycket betydelsefullt att sjuksköterskan skapar en trygghet för kvinnan och 
informerar henne om att det finns hjälp att få. Även att sätta sig in i den misshandlade kvinnans 
sits ökar sjuksköterskans förståelse och därmed ökar även kvinnans förtroende till 
sjuksköterskan. 

Många kvinnor väljer att dölja eller förneka misshandel, vilket gör sjuksköterskorna som möter 
dessa kvinnor mycket frustrerade. Förnekandet bidrar till att kvinnan inte bearbetar de 
påfrestningar hon har utsatts för och inte får den vård hon behöver (Maina, 2009). Vi menar att 
det krävs en stor skicklighet av sjuksköterskan för att kunna upptäcka att kvinnan förnekar 
misshandeln. Våldet kan vara svårt att prata om, därför är det sjuksköterskans skyldighet att 
vara den person som kvinnan kan öppna upp sig för och känna sig trygg med (Björck & Heimer, 
2008). En fungerande kommunikation behövs i mötet. Det är då patientens behov uttrycker sig 
och det blir möjligt för sjuksköterskan att identifiera dennes behov (Travelbee, 1971). Vi anser 
att när kvinnan har svårt att öppna upp sig inför sjuksköterskan kan ett varmt och öppet 
bemötande göra att hon känner sig mer bekväm i situationen, och därmed väljer att berätta om 
vad som hänt, istället för att förneka eller dölja. 

Kunskapsbrist är ett övergripande hinder i mötet med den misshandlade kvinnan. I alla 
analyserade artiklar kom det fram att sjuksköterskorna upplever en brist på kunskap samt en 
brist på rutiner och strategier i hur de ska gå tillväga i omvårdnaden av kvinnorna. Därför anser 
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vi att det är viktigt att de sjuksköterskor som är nyutbildade får möjligheten att ta del av aktuell 
forskning och relevant kunskap inom problemområdet för att hjälpa de misshandlade kvinnorna 
till en bättre hälsa. De förtroendevalda politikerna måste agera och förändra tankesättet hos 
sjuksköterskorna genom mer utbildning och nya strategier kring rutiner och riktlinjer! I artikeln 
skriven av Häggblom och Möller (2006) står det att de nyexaminerade sjuksköterskorna 
behöver fördjupa sin kunskap om misshandlade kvinnor med hjälp av de mer erfarna 
sjuksköterskorna. En tydlig brist på kunskap visas hos sjuksköterskan när hon eller han inte vet 
hur frågan om våld i hemmet skall ställas (Eriksson et al, 2009).  

I några av artiklarna berättar sjuksköterskorna att de upplever sin profession som bristande på 
många håll. En del tycker att det är svårt att fråga kvinnan om misshandeln eftersom det kan 
uppfattas som kränkande (Leppäkoski et al, 2010). Dock upplever de flesta sjuksköterskor i 
artikeln skriven av Natan och Rais (2010) att de inte tycker att frågan är kränkande. De anser 
att det är deras ansvar som sjuksköterska att hjälpa de misshandlade kvinnorna. Vi anser att 
skillnaden beror på att studierna är gjorda i två helt skilda delar i världen och att riktlinjerna i 
de två länderna inte är detsamma. I Eriksson et al. (2009) beskrivs olika anledningar till att 
sjuksköterskan tycker att det är svårt att möta misshandlade kvinnor och att fråga om våldet. En 
av anledningarna är rädsla för att kränka och såra kvinnan i det utsatta tillstånd som hon redan 
befinner sig i. Åter igen är här kunskapen bristande, vi tycker att sjuksköterskeutbildningen bör 
ge exempel på liknande situationer och att de diskuteras i grupp tillsammans med erfarna 
sjuksköterskor. 

Många sjuksköterskor i studierna upplever en känsla av ansvar och att de har en stöttande roll 
i vårdandet av den misshandlade kvinnan. De visar en stark vilja att hjälpa den misshandlade 
kvinnan med hjälp av konkreta handlingar såsom god omvårdnad, information om var mer hon 
kan få hjälp och erbjuda återbesök (Natan & Rais, 2010). Vid en krisreaktion som ofta uppstår 
för kvinnan när hon lever i ett förhållande där misshandel förekommer beskriver Ullman (2004) 
att en god omvårdnad och ett förtroende till vårdpersonalen hjälper till att få kvinnan ut ur 
förhållandet och ett steg närmare ett självständigt liv. Vi anser att en viktig del i 
sjuksköterskeyrket är att se patienten för vem han eller hon verkligen är, vilket är betydelsefullt 
för relationen mellan patient och sjuksköterska. I utbildningen till allmänsjuksköterska lär vi 
oss att bemöta patienten på rätt sätt, ge en god omvårdnad och att ha ett vetenskapligt och etiskt 
förhållningsätt. Utöver utbildningen krävs det också att den blivande sjuksköterskan har en god 
människosyn och en stark vilja att hjälpa andra människor som har det svårt. Det behövs alltså 
mer av oss som personer, än enbart en akademisk utbildning. Travelbee (1971) menar att 
interaktionsprocessen träder i kraft då sjuksköterska och patient skapar en mellanmänsklig 
relation till varandra. 

Tidsbrist och platsbrist upplevs som en av de vanligaste svårigheterna för att kunna skapa en 
relation till sin patient. I artikeln skriven av Leppäkoski et al (2010) berättar många av 
sjuksköterskorna att upplevelsen av mötet med den misshandlade kvinnan är svårt att hantera 
på grund av att tiden inte räcker till. Sjuksköterskorna påpekar även att utrymmet för att hantera 
kvinnornas problem inte finns. Eriksson et al (2009) förklarar att identifieringen av våldet ska 
ske i ett ostört rum med enbart patienten och den ansvariga sjuksköterskan. Vår uppfattning är 
att samtalet med kvinnan bör ske i ett enskilt rum, vilket öppnar en möjlighet för henne att 
berätta om vad som hänt utan att förövaren ska kunna hindra henne från att tala sanning. Det 
inger en trygghet för kvinnan att veta att sjuksköterskan har tystnadsplikt. 
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KONKLUSION OCH PRAKTISKA IMPLIKATIONER 
 
Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan upplever mötet med den misshandlade 
kvinnan. Resultatet visar att sjuksköterskans upplevelser av mötet var liknande bland 
sjuksköterskorna i artiklarna. Det rådde blandade känslor hos sjuksköterskorna när de träffade 
de utsatta kvinnorna. Både positiva och negativa känslor uppstod hos sjuksköterskan, även 
upplevelser som sjuksköterskan hade av den misshandlade kvinnan och av sin egen profession. 
Denna uppsats kan hjälpa den verksamma sjuksköterskan att förbättra sin förmåga till att 
identifiera, fråga och behandla kvinnor som är eller har blivit utsatta för misshandel. Resultatet 
visade att upplevelserna var liknande oavsett var i världen sjuksköterskorna arbetade. 

Uppsatsen visar att de misshandlade kvinnorna inte får den vård de bör få, att det råder 
kunskapsbrist och en osäkerhet hos sjuksköterskan i mötet med kvinnorna. Framtida forskning 
bör fokusera på hur sjuksköterskan skulle kunna förbättra omvårdnaden av de misshandlade 
kvinnorna. Genom att belysa att mer kunskap och utbildning behövs, så är vi en bit på väg för 
att de misshandlade kvinnorna ska få en bättre omvårdnad när de söker hjälp. 
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Tabell 1.Sökhistorik 1        Bilaga I 
 

 
Databas  
Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstact 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 TX "battered 
wom*n" 

3176     

#2 TX "sexual 
abuse" 

11869     

#3 #1 AND #2 624     

Begränsningar - Publiceringsdatum: 20070101-20131023, 
English Language, Peer Reviewed, Female 

 211     

#4 TX encounter* 71303     

#5 #1 AND #2 
AND #4 

121     

Begränsningar - Publiceringsdatum: 20070101-20131023, 
English Language, Peer Reviewed, Female 

#1 AND #2 
AND #4 

36 36 11 4 3 



 

Tabell 2. Sökhistorik 2        Bilaga I 

 

Databas  
Cinahl 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstact 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 TX "violence against 
wom*n" 

3639     

#2 TX "nurs* care" 71093     

#3 #1 AND #2 153     

Begränsningar - Publiceringsdatum: 20070101-
20131025, English Language, Peer Reviewed, Female 

#1 AND #2 44 44 12 6 2 

 

  



 
 

 

Tabell 3. Sökhistorik 3        Bilaga I 

 

 

Databas  
PubMed 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstact 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”domestic violence” 34965     

#2 ”nurs* experience*” 56067     

#3 ”encounter*” 122022     

#4 #1 AND #2 AND #3 27     

Begränsningar - Publiceringsdatum: 20030101-
20131120, English Language, Female 

#1 AND #2 AND #3 14 14 4 4 4 

 
 



 

Tabell 4. Artikelpresentation       Bilaga II 

Författare 
Årtal 

Problem och syfte Metod Urval/ 
Studiegrupp 

Huvudsakligt  
resultat 

Kvalitetsgranskning 

Häggblom & 
Möller, 2006. 

Det är svårt att 
identifiera misshandlade 
kvinnor, vilket leder till 
en underskattning av 
dessa fall. Syfte: Att 
undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelse av 
misshandel mot kvinnor 
och sjuksköterskans roll 
som vårdgivare.  

Kvalitativ studie. 
Individuella 
intervjuer. 
Intervjuerna var 
strukturerade utefter 
fyra frågor. 
Sjuksköterskans 
perspektiv. 

10 kvinnliga sjuksköterskor 
i Finland. De intervjuade 
arbetadepå olika enheter: 
akutmottagning, 
öppenvårdsmottagning, 
BVC, och psykiatriska 
enheter där misshandlade 
kvinnor söker hjälp.  

Det som framkom av datan var att 
sjuksköterskorna var engagerade och 
intresserade av att möta kvinnor som 
blivit utsatta för våld. Även om de 
upplevde stor frustration och stress, 
poängterades det att sjuksköterskorna var 
en av de mest viktigaste personerna i 
mötet med kvinnorna.  

Enligt Friberg (2006).  

Smith, 
Rainey, 
Smith, 
Alamares & 
Grogg, 2008. 

Våld i nära relationer har 
ökat med 2,5 % från 
2004 till 2005 i Florida. 
Syfte: Att upptäcka vilka 
hinder som 
sjuksköterskan möter i 
samband med 
obligatorisk screening av 
våld i nära relationer.  

Kvantitativ studie. 
Kvantitativ enkät 
skickades ut. 
Sjuksköterskans 
perspektiv. 

1000 sjuksköterskor i 
Florida valdes 
slumpmässigt ut från en 
allmän databas. 

16 olika kategorier valdes av 
sjuksköterskorna för att upptäcka vilka 
hinder de stött på i identifieringen av 
våld i nära relationer. Det vanligaste 
hindret var ”otillräckligt med bevis” 
(32,1 %). 

Enligt Friberg (2006).  

Goldblatt, 
2009 

Sjuksköterskan upplever 
besvär när hon/han möter 
den misshandlade 
kvinnan. Syfte: Att 
undersöka hur 
sjuksköterskan med egna 
erfarenheter, upplever 
mötet med misshandlade 
kvinnor.  

Kvalitativ artikel med 
djupintervjuer. 
Fenomologisk studie. 
Sjuksköterskans 
perspektiv. 

22 kvinnliga sjuksköterskor 
från Israel. 

Möten med misshandlade kvinnor 
upplevs som en utmaning för 
sjuksköterskans professionella och 
personliga förhållningssätt. 

Enligt Friberg (2006). 

Hsieh, Feng & 
Shu, 2009 

Våld i hemmet är vanligt 
och det är ofta kvinnor 
som utsätts. Syfte: Att få 
en empatisk förståelse 

Kvalitativ artikel med 
djupintervjuer. 
Sjuksköterskans 

Åtta misshandlade kvinnor 
från ett kvinnocenter i 
Taiwan. 

Fyra huvudteman utifrån kvinnornas 
perspektiv. Detta ger sjuksköterskan en 
bredare förståelse för de misshandlade 
kvinnorna. 

Enligt Friberg (2006).  



 
 

för misshandlade 
kvinnor i södra Taiwan.  

upplevelse av 
patientens perspektiv. 

Maina, 2009. I Kenya är IPV ett 
vanligt problem och ofta 
en orsak till trauma och 
fysiska skador för 
kvinnor. Syfte: Att 
utvärdera hur 
sjuksköterskan upptäcker 
patienter som har upplevt 
IPV och vilka hinder de 
stött på. 

Kvalitativ studie. 
Djupintervjuer 
genomfördes. 
Sjuksköterskans 
perspektiv. 

Intervjuerna gjordes med 
11 personer 
(sjukvårdspersonal) som 
hade arbetat på 
akutmottagning i minst ett 
år.  

Sjukvårdpersonalen identifierade IPV 
genom observation, anamnes och 
medicinsk undersökning. Hinder som 
vårdpersonalen beskrev var brist på 
kunskap, inblandning av förövaren och 
brist på resurser.  

Enligt Friberg (2006). 

Queen, 
Brackley & 
Williams, 
2009. 

Psykisk 
kvinnomisshandel är 
kränkande samt ett stort 
hälsoproblem. Syfte: Att 
beskriva och undersöka 
patientens upplevelse av 
psykiskt våld i 
parrelationer. 

Kvalitativ studie. 
Beskrivande 
fenomologisk studie. 
Sjuksköterskans 
upplevelse av 
patientens perspektiv.  

15 kvinnor över 18 år som 
har eller är i ett förhållande 
med psykisk misshandel.  

Sju huvudteman med 31 undergrupper. 
Dessa teman hjälper sjuksköterskan att få 
en djupare förståelse för de psykiskt 
misshandlade kvinnorna.  

Enligt Friberg (2006). 

Leppäkoski, 
Åstedt-Kurki 
& 
Paavilainen, 
2010. 

Våld i parrelationer 
(IPV) är ett allvarligt 
hälsoproblem och det 
finns risk för att kvinnor 
får långsiktiga 
konsekvenser. Syfte: Att 
ta reda på hur många 
besök som görs på 
akutmottagning av 
misshandlade kvinnor 
och hur sjuksköterskan 
identifierar det. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod som 
ger studien en bättre 
beskrivning av de 
faktorer som påverkar 
identifieringen av 
IPV. Sjuksköterskans 
perspektiv. 

Data samlades från 28 
akutmottagningar i Finland. 

Studien tyder på att det krävs mer 
utbildning och fler rutiner för att 
sjuksköterskan på akutmottagningen ska 
kunna identifiera kvinnor som utsatts för 
IPV. 

Enligt Friberg (2006). 

Natan & Rais, 
2010. 

Denexakta 
förekomstenavvåld i 
hemmet iIsraelär 
okäntpå grundavproblem 
medidentifiering av 
misshandlade kvinnor. 
Syfte: Att undersöka 

Beskrivande, 
kvantitativ studie. 120 
frågeformulär 
skickade ut, varav 100 
av dem besvarades. 
Sjuksköterskans 
perspektiv.  

100 sjuksköterskor i Israel 
som möter misshandlade 
kvinnor i det dagliga 
arbetslivet deltog i studien.  

Nästan hälften (44 %) av 
sjuksköterskorna hade ingen utbildning 
om misshandlade kvinnor. Mindre än 
hälften (47 %) av sjuksköterskorna hade 
inga rutiner på arbetsplatsen. Majoriteten 
av sjuksköterskorna var frustrerade över 

Enligt Friberg (2006).  

 
 



 
 

effekten av 
sjuksköterskans kunskap 
och rutiner, samt 
attityden inför 
identifikation av 
misshandlade kvinnor. 

sin maktlöshet i kvinnornas situation 
(22,9 %). 

Joyner & 
Mash, 2012. 

Våld i Sydafrika är den 
näst högsta bidragande 
sjukdomsbördan efter 
HIV/AIDS och 62 % 
beräknas vara IPV. 
Syfte: Att utvärdera hur 
ofta IPV förekommer i 
primärvården och vilka 
andra diagnoser som 
ställs.  

Kvalitativ studie. 
Vårdpersonal 
utbildades till att 
screena alla kvinnor 
för IPV under 8 
veckor. Tre 
fokusgruppsintervjuer 
gjordes med 
vårdpersonalen för att 
utforska deras 
erfarenhet av att 
screena IPV. 
Sjuksköterskans 
perspektiv.  

På vårdcentraler i både 
städer och landsbygd 
screenades alla kvinnor 
över 18 år för IPV under 
åtta veckor. 

Den vanligaste diagnosen som ställs för 
kvinnor som utsatts för IPV är depression 
och 168 kvinnor identifierades med en 
bakgrund av IPV.  

Enligt Friberg (2006). 
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