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SAMMANFATTNING 
 
Våld mot kvinnor är ett problem som uppmärksammats alltmer de senaste åren, framförallt 
det våld som sker inom nära relationer. En stor andel misshandlade kvinnor vänder sig till 
hälso- och sjukvården för att få hjälp. Trots detta uppmärksammar hälso- och 
sjukvårdspersonal dessa kvinnor i alltför liten utsträckning. Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av, och uppfattningar om, att möta fysiskt misshandlade 
kvinnor inom vården. Sex intervjuer med sjuksköterskor som arbetade vid jourläkarcentral, 
akutklinik, ambulans och kvinnoklinik genomfördes. I resultatet framkom enighet att 
kvinnomisshandel inte får förekomma. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de inte hade 
möjlighet att hjälpa kvinnor utsatta för fysisk misshandel vid de tillfällen då kvinnan 
förnekade misshandel. För att bearbeta erfarenheter av mötet samtalade sjuksköterskorna 
främst med sina arbetskamrater och handledning var inte aktuell vid bearbetning av denna typ 
av möten. Vidare framkom det att sjuksköterskorna uppfattade sig ha bristfällig kunskap inom 
området kvinnomisshandel. Studiens slutsats var att ökad kunskap och handledning för 
sjuksköterskor troligtvis skulle leda till att fysiskt misshandlade kvinnor i större utsträckning 
identifieras och får det stöd och den hjälp de är i behov av. Dessutom ses 
ambulanspersonalens möjligheter att träffa människor i hemmiljöer som en tillgång för att 
identifiera faktorer som tyder på misshandel.   
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INLEDNING 
 
” Jag ska lära dig lyda! sa han. Jag vände mig om, min blick mötte hans. Jag mer anade än 
såg knytnäven som klöv luften, kände bara den fruktansvärda kraften som landade på 
vänstersidan av min haka. Mitt huvud flög bakåt och slog i badrumdörren med en väldig 
kraft. Någonting krasade. Jag kände att jag gled neråt. Då kom nästa knytnäve. Jag såg den 
komma, och jag försökte sätta händerna för. Neej, skrek jag, men jag kunde inte hålla emot. 
Slaget träffade mig rätt i magen. Jag tappade luften totalt, vek mig dubbel. Babyn! tänkte jag. 
Allt blev svart” (Marklund & Eriksson, 2000). 
 
Det kan vara hon som står i kön framför dig på Konsum, det kan vara hon som sitter bredvid 
dig på bussen, det kan vara din kollega eller det kan vara din vän. Det kanske är du? Alla 
kvinnor kan bli utsatta för misshandel oavsett ålder, utbildning, socio- ekonomisk status, ras 
eller etnicitet (Widding Hedin, 1997). Genom sjuksköterskeutbildningen, samt massmediers 
bild av våldsutsatta kvinnor, har författarna fått en viss inblick i det samhällsproblem som 
kvinnomisshandel är. Detta har bidragit till författarnas förförståelse inom området. Som 
blivande sjuksköterskor kommer vi med största sannolikhet möta dessa kvinnor, då de främst 
vänder sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp. Genom att undersöka detta område finns 
förhoppning att öka förståelsen för vad dessa möten kan innebära. I och med detta skapas 
förutsättning att se möjligheter som kan leda till ett förbättrat omhändertagande. I studien 
kommer begreppen våldsutsatta kvinnor och misshandlade kvinnor användas som synonymer. 
 
BAKGRUND 
 
Våld mot kvinnor 
Våld mot kvinnor inom familjen och inom äktenskapet var inget brott i samhällets ögon 
förrän långt in på 1900-talet. Tidigare var kvinnorna enligt lag underordnade mannen och 
kvinnorna skulle uppträda på ett sätt som visade männens ställning. Under 1990-talet blev 
våld mot kvinnor ett erkänt problem. Dessutom har en skärpt lagstiftning med bland annat 
införande av brottet Grov kvinnofridskränkning markerat att våld mot kvinnor i nära 
relationer är ett allvarligt brott (Eliasson, 2003). 
 
Inte mindre än 22 000 brott betecknade som misshandel mot kvinnor anmäldes under 2003. I 
större delen av fallen hade misshandeln begåtts av en bekant gärningsman. Viktigt att nämna i 
detta sammanhang är det stora mörkertalet1, vilket troligtvis beror på att kvinnan har eller har 
haft en nära relation med gärningsmannen och därför väljer att inte anmäla (Nilsson, 2004).  
 
Kvinnomisshandel kan ses som ett mönster av övergrepp mot en kvinna. Misshandeln utförs 
oftast av en person som kvinnan lever eller har levt i nära relation med. Det kan röra sig om 
våld av fysisk, sexuell, psykisk, social eller ekonomisk karaktär (Widding Hedin, 1997). Den 
nära och känslomässiga relationen gör att förövaren ständigt är närvarande och utöver det 
direkta fysiska våldet förekommer dessutom andra former av övergrepp och kontroll (Nilsson, 
2002). Enligt Widding Hedin (1997) anses det fysiska våldet såsom sparkar, slag, bett, 
kvävning och strypning vara den allvarligaste typen av våld mot kvinnor i nära relationer. 
 
 
_______________________ 
1 Kvoten mellan den totala brottsligheten och den statistiskt registrerade brottsligheten (Nationalencyklopedin, 
2006). 
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En teori som beskriver de utmärkande och typiska dragen för det våld som sker inom nära 
relationer kallas för våldets normaliseringsprocess. Dessutom är processen en förklaring till 
varför kvinnan stannar kvar i misshandelsrelationen. Normaliseringsprocessen börjar med att 
förövaren med olika former av kontrollerande beteenden successivt minskar kvinnans 
livsutrymme. Dessa kontrollerande beteenden är inte brottsliga och kan exempelvis utgöras av 
svartsjuka, isolering från släkt, vänner och från ett liv utanför hemmet, samt nedsättande 
kommentarer till kvinnan. När det fysiska våldet väl inträder får våldet en ny betydelse för 
kvinnan. Kvinnan tänjer på gränserna, ändrar uppfattning om våldet och skuldbelägger sig 
själv för förövarens handlingar. Så småningom blir våldet en del av vardagen som både 
kvinnan och förövaren accepterar och försvarar. Till en början har kvinnan en plan för att få 
våldet att upphöra, vilken senare övergår i en plan att överleva (Lundgren, 2004). Denna 
process är en av orsakerna till varför det är svårt för kvinnan att lämna relationen. Många 
kvinnor är rädda för att våldet ska förvärras om hon lämnar förövaren. Forskning visar att 
risken för att kvinnan ska utsättas för allvarliga skador eller dödligt våld ökar då kvinnan har 
lämnat relationen eller då förövaren tror att kvinnan är på väg att lämna relationen (Widding 
Hedin, 1997). 
 
För att förstå varför våld i nära relationer förekommer har olika förklaringsmodeller 
utvecklats. I Bengtsson- Tops (2004) omfångsstudie presenteras Jasinskis (2001) mikro-, 
makro- och multidimensionellt orienterade teorier, vilka utgår från olika förklaringsmodeller. 
Den mikrodimensionella teorin förklarar våld mot kvinnor utifrån den individuella nivån där 
bland annat psykologiska faktorer, samt makt och kontroll påverkar misshandelsrelationen. 
Den makrodimensionella teorin innefattar sociala och kulturella perspektiv. Även köns- 
maktperspektivet, där män genom våld utrycker sin manlighet, är central i denna teori. 
Slutligen beskrivs den multidimensionella teorin utifrån en kombination av flera olika 
teoretiska perspektiv där bredd och djup, i förståelsen av våld mot kvinnor, eftersträvas. Den 
ekologiska förklaringsmodellen är exempel på en multidimensionell teori (Bengtsson- Tops, 
2004). Utifrån denna förklaringsmodell anses orsaken till våld i nära relationer bero på olika 
faktorer, såsom familj, samhälle och de lagar och förordningar som styr samhället, vilka 
interagerar och påverkar människan på en individuell nivå (Little & Kaufman Kantor, 2002).  
 
Våldsutsatta kvinnors möte med hälso- och sjukvården 
En stor andel misshandlade kvinnor vänder sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp 
(Campbell, 2002). De flesta av dessa kvinnor söker psykiatrisk hjälp (Lundgren, Heimer, 
Westerstrand & Kalliokoski, 2001), men när det handlar om yttre fysiska skador, i de flesta 
fall relativt allvarliga, söker de medicinsk hjälp (Lundgren, 2004). Den våldsutsatta kvinnan 
som söker hälso- och sjukvården kan vara i beroende av personalens professionella stöd och 
hjälp när hon inte själv klarar av att hantera de problem som hindrar henne att gå vidare i livet 
(Shipway, 2004).  
  
I socialstyrelsens kunskapsöversikt om våldsutsatta kvinnor (Socialstyrelsen, 2003) framgår 
att det tillkommer all vårdpersonal att känna igen och förstå våldet, vara lyhörd och erbjuda 
stöd och behandling till den misshandlade kvinnan. Vidare menar Socialstyrelsen (2003) att 
det därför är lämpligt med ett handlingsprogram som kan ge stöd till hälso- och 
sjukvårdspersonalen vid mötet med våldsutsatta kvinnor. Handlingsprogrammet visar hur 
personalen genom ett gott bemötande och omhändertagande av misshandlade kvinnor kan 
skapa möjlighet till förändring i misshandelsrelationen.  
 
Sjuksköterskor ingår i ett team av hälso- och sjukvårdspersonal där de ofta har en central 
funktion med samarbete både innanför och utanför hälso- och sjukvården (Jahren 
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Kristoffersen, 1998). Samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer är av betydelse 
för ett framgångsrikt arbete. Fungerar detta finns förutsättning för patienten, i detta fall den 
våldsutsatta kvinnan, att få en heltäckande och god vård i relation till de behov som finns 
(Warshaw, 1996). Faulkner (1995) och Warshaw (1996) menar dock att hälso- och 
sjukvårdspersonal påverkas av sina egna erfarenheter, känslor och attityder i möten med 
våldsutsatta kvinnor, vilket kan medföra en distansering där personalen istället väljer att 
fokusera på det de känner sig trygga med. Distanseringen kan på olika sätt leda till att 
patienten får svårt att dela med sig av sina upplevelser. Med utgångspunkt från detta är därför 
personal som distanserar sig inte de mest lämpliga vid omhändertagandet av patienten. För att 
motverka distansering är handledning ett alternativ (Faulkner, 1995). Genom handledning får 
hälso- och sjukvårdspersonalen möjlighet att hantera och reflektera över upplevelser och 
erfarenheter som uppkommer i mötet och därmed skapas möjlighet till personlig utveckling. 
Handledning är därför en förutsättning för ett gott bemötande i vårdrelationer (Hermansen, 
Vråle & Carlsen, 1994). 
 
I socialstyrelsens kunskapsöversikt om våldsutsatta kvinnor ( Socialstyrelsen, 2003) 
framkommer att hälso- och sjukvården i liten utsträckning uppmärksammar vårdsökande 
kvinnor som är utsatta för våld. Forskning visar att många kvinnor endast behandlas för 
konsekvenserna av misshandeln, det vill säga de synliga skadorna, och problematiken bakom 
misshandeln observeras då inte (Corbally, 2001). Många kvinnor tycker att det är svårt att 
berätta att de blivit utsatta för misshandel, och föredrar därför att sjuksköterskan ställer frågan 
om våld (Corbally, 2001; Belknap & Sayeed, 2003). Forskning visar att hälso- och 
sjukvårdspersonal tycker att det är svårt att ställa frågan om våld. Flera faktorer, såsom brist 
på tid och kunskap, påverkar personalens möjligheter att fråga kvinnan om våld (Corbally, 
2001). Vidare har det genom forskning framkommit att personal väljer att inte fråga om våld 
av rädsla att förolämpa kvinnan (Carlson Gielen, O´Campo, Campbell, Schollenberger, 
Woods, Jones, Dienemann, Kub & Wynne, 2000; Bryant & Spencer, 2002). I Nicolaidis, 
Curry och Gerrity (2005) studie framkommer det dock att hälso- och sjukvården har ett ansvar 
att fråga om våld. 
 
Genom att rutinmässigt ställa frågan om våld till kvinnor som söker hälso- och sjukvården 
kan personalen ”fånga upp” kvinnor som har blivit misshandlade. I USA finns dokumenterade 
erfarenheter kring screening om våld mot kvinnor vilket har resulterat i betydliga förbättringar 
av personalens förmåga att identifiera och stödja misshandlade kvinnor. Screeningen kan 
dessutom leda till att hälso- och sjukvårdspersonal bekräftar att våld mot kvinnor förekommer 
och att det inte är acceptabelt (Socialstyrelsen, 2002).  Det finns dock delade meningar kring 
frågan om screening. Exempelvis kan fördelarna med screening vara att det blir lättare för 
kvinnan att få hjälp, medan nackdelarna kan vara en rädsla för att kvinnan ska utsättas för en 
högre risk att skadas av förövaren. Emellertid upplever kvinnor att vårdpersonalen genom 
screening visar ett intresse att ta del av kvinnors situation (Carlson Gielen et al., 2000).  
 
Den betydelsefulla vårdrelationen 
Många våldsutsatta kvinnor känner skuld och skam då de ofta anser sig själva skyldiga till 
våldet, de har dessutom svårt att förlita sig på människor. Ju längre kvinnan har varit utsatt för 
misshandel desto mindre är tilliten, vilket kan leda till svårigheter för kvinnan att ta emot 
hjälp om den erbjuds. Av denna anledning behöver relationen till kvinnan vara tillitsfull och 
bygga på respekt och skuldbefrielse (Björck & Heimer, 2003).  
 
Vårdrelationen, relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient, kan av olika 
anledningar vara både bra och dålig. Det är dock personalen som har yttersta ansvaret för att 
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en bra vårdrelation skapas. Det finns emellertid flera faktorer, exempelvis tidsbrist, osäkerhet 
och rädsla, som kan hindra utvecklingen av en god relation till patienten. En bra vårdrelation 
kännetecknas av att hälso- och sjukvårdspersonal lindrar patientens lidande och främjar 
dennes välbefinnande och hälsa (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
 
Enligt Zlotnick, Johnsson och Kohn (2006) uppvisar våldsutsatta kvinnor ofta både fysiskt 
och psykiskt lidande, exempelvis fysiska skador, stress, depressioner och oro, vilka relateras 
till det våld kvinnorna utsätts för. Wiklund (2003) menar att lidandet är en förlust av helhet 
och kontroll. Genom detta hindras människan att leva ett liv med andra på det vis hon önskar 
och i och med detta går målet med livet förlorat. När sjukdom och ohälsa påverkar 
människans situation, vilket kan leda till att människan känner sig begränsad, talar Eriksson 
(1994) om sjukdomslidande. Detta medför i många fall en förändrad livshållning och således 
ett livslidande vilket berör hela människans liv och är relaterat till allt vad det kan innebära att 
leva. Vidare talar Eriksson (1994) om vårdlidande som hälso- och sjukvårdspersonalen kan 
orsaka den vårdsökande. I relation till lidande och välbefinnande är trygghet ett viktigt 
begrepp. Lidandet i sig leder till otrygghet, och inte sällan kopplas begreppet otrygghet till 
hot. Den våldsutsatta kvinnan lever i större eller mindre utsträckning under hot (Widding 
Hedin, 1997). Människan har alltid en önskan om att undkomma hot för att känna trygghet. 
Om det inte går att undkomma hotet, kan ändå en känsla av trygghet infinna sig om kontroll 
över situationen erhålls (Dahlberg et al., 2003). För att en våldsutsatt kvinna ska kunna känna 
sig trygg behöver hälso- och sjukvårdspersonalen vara lyhörd, ödmjuk, visa respekt och 
finnas till hands för henne. Hälso- och sjukvårdspersonalen låter därigenom kvinnan vara 
människa bland andra människor (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 
 
PROBLEMFORMULERING 
 
Våld mot kvinnor förekommer i stor utsträckning i vårt samhälle. Efter att ha varit praktiskt 
taget dolt, då det oftast sker i hemmet, har våld mot kvinnor på senare år uppmärksammats 
som både ett hälso- och samhällsproblem (Eliasson, 1997). Hälso- och sjukvårdens personal 
har en unik möjlighet att upptäcka och identifiera våld mot kvinnor (Björck & Heimer, 2003). 
De har inte bara en möjlighet att upptäcka och identifiera kvinnor utsatta för våld, utan har 
även enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763) ett ansvar att ge vård av god kvalitet 
för att tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Trots detta uppmärksammas 
våldsutsatta kvinnor som söker hälso- och sjukvården i allt för liten utsträckning 
(Socialstyrelsen, 2003). Vad beror detta på? Har sjuksköterskorna tillräcklig kunskap i ämnet 
för att kunna upptäcka och identifiera mäns våld mot kvinnor, om inte, vad behöver de 
kunskap om? Eller är det så att det väcker tankar och känslor hos sjuksköterskorna som 
hindrar dem att ge kvinnan den hjälp hon behöver? 
 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av, och uppfattningar om, att 
möta fysiskt misshandlade kvinnor inom vården. 
 
METOD 
 
Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar valdes 
en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden syftar till att skildra och tydliggöra det fenomen 
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som undersöks. Med utgångspunkt från det valdes intervju som datainsamlingsmetod 
(Dahlberg, 1997; Thomsson, 2002; Kvale, 1997).  
 
Undersökningsgrupp 
Ett inklusionskriterium för att delta som informant var att man skulle ha varit yrkesverksam 
som sjuksköterska under minst tre år. Dessutom önskades att både män och kvinnor med olika 
etnisk bakgrund skulle ingå. Då variationsbredd gällande urval eftersträvades gjordes ett 
strategiskt urval (Holme & Solvang, 1997) i relation till arbetsplats. Utifrån 
inklusionskriterierna utsågs informanter av avdelningschefer på de utvalda avdelningarna. 
Undersökningsgruppen bestod totalt av sex informanter i åldrarna 34-59 år varav fyra var 
kvinnor och två var män, samtliga med svensk bakgrund. Informanternas yrkesverksamhet 
som sjuksköterskor varierade mellan 3,5 år och 31 år, med ett genomsnitt på 17,9 år.  
 
Tillvägagångssätt 
Avdelningschefer vid jourläkarcentral, akutklinik, ambulans och kvinnoklinik kontaktades för 
att inhämta tillåtelse att på respektive arbetsplats genomföra intervjuer med sjuksköterskor. 
Genom personlig kontakt med avdelningschef överlämnades informationsbrev gällande bland 
annat syftet med intervjuerna (bilaga 1). När avdelningscheferna gett sin tillåtelse till 
genomförandet av intervjuerna ombads de välja ut två sjuksköterskor på arbetsplatsen och i 
samband med det överlämna informationsbrev till sjuksköterskorna (bilaga 2). En vecka 
senare hämtades informationsbreven som sjuksköterskorna tagit del av, där sjuksköterskan 
genom underskrift lämnade sitt samtycke till att medverka i studien. Undersökningsgruppen 
utgjordes slutligen av en sjuksköterska från jourläkarcentralen, en sjuksköterska från 
akutkliniken, två sjuksköterskor från ambulansen och två sjuksköterskor från kvinnokliniken. 
Efter överenskommelse med avdelningschefen på ambulansen fick författarna via telefon 
information om vilka sjuksköterskor som var intresserade av att medverka. Samtliga 
sjuksköterskor som accepterade att medverka kontaktades via telefon för att avtala tid och 
plats för intervjun.  
 
Med utgångspunkt från studiens syfte formulerades en intervjuguide (bilaga 3) vars avsikt var 
att användas som stöd under intervjun (Dahlberg, 1997). För att informanten skulle få 
möjlighet att med egna ord beskriva situationen användes öppna frågor (Polit & Beck, 2006). 
För att kontrollera om intervjuguiden var relevant i relation till studiens syfte genomfördes en 
pilotstudie. Intervjun skrevs ner ordagrant och granskades. Eftersom pilotstudien gav relevant 
information kunde denna inkluderas i studien. Inga ändringar i intervjuguiden genomfördes då 
frågorna tycktes vara adekvata i relation till informanterna och ämnet. Därefter utfördes 
ytterligare fem intervjuer på informanternas respektive arbetsplats. Fyra av intervjuerna 
genomfördes under arbetstid och en intervjuades under sin fritid. Intervjuerna varade mellan 
25-45 minuter och spelades in på bandspelare. Vid samtliga intervjuer deltog båda författarna, 
varav en hade huvudansvaret under intervjun, medan den andra lyssnade och förde 
anteckningar och fick dessutom i slutet av intervjun möjlighet att ställa kompletterande frågor.  
 
I direkt anslutning till varje intervjutillfälle skrevs intervjun ner ordagrant. Därefter 
genomlyssnades intervjun samtidigt som författarna läste den nedskrivna texten för att 
kontrollera att dessa överensstämde och vissa justeringar utfördes.   
 
Analys 
För att analysera intervjuerna utgick författarna från Granheim och Lundmans (2004) 
manifesta och latenta innehållsanalys. Den manifesta analysen genomfördes för att beskriva 
de synliga och uppenbara delarna av intervjumaterialet, medan den latenta analysen 
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fokuserade på att finna materialets underliggande mening och djup. Intervjumaterialet lästes 
igenom ett flertal gånger för att författarna skulle skapa sig en helhet av innehållet. Därefter 
påbörjades analysarbetet (se exempel tabell 1), där meningsbärande enheter som 
överensstämde med studiens syfte valdes ut. Vidare förkortades de meningsbärande enheterna 
till kondenserade meningsbärande enheter, så att innehållet i det som framkom under 
intervjuerna tydliggjordes. Fokus lades sedan på att tolka och beskriva de kondenserade 
meningsbärande enheterna. På detta vis skapades koder vilka gav en möjlighet att se 
innehållet på ett nytt sätt. Genom att sammanföra de koder som matchade varandra skapades 
kategorier (Granheim & Lundman, 2004).  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess enligt Granheim & Lundman (2004). 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 
Kod 

Och då tycker jag liksom att det man vet 
ändå lite vad man kan. Jag vet ändå vilka 
grejer jag ska göra och vilka kontakter 
man ska ta. 

Vet vad hon kan och vad 
hon ska göra.  

Tillräcklig kunskap. 

 
Forskningsetiska aspekter 
Avdelningscheferna gav efter information om studiens syfte sin tillåtelse till genomförandet 
av intervjuer med sjuksköterskor på respektive arbetsplats. Därefter fick samtliga informanter 
skriftlig information om studiens syfte via brev, samt muntlig information i direkt anslutning 
till intervjun. Vidare informerades informanterna om att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i studien, utan att det ifrågasattes. Under intervjun användes bandspelare och alla 
uppgifter som framkom behandlades konfidentiellt, vilket innebar att uppgifter som 
identifierade informanterna inte redovisades i den färdiga studien (Kvale, 1997). Alla 
uppgifter som framkom under intervjun förstördes när studien var avslutad. Samtliga 
informanter lämnade skriftligt samtycke till att medverka i studien. Dessutom lämnade alla 
informanter sitt informerade samtycke i direkt anslutning till intervjun. Informationen som 
tilldelades informanterna efterföljde därmed autonomiprincipen2, samt de etiska riktlinjer som 
finns i Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2006). 
 
RESULTAT 
 
Resultatet baseras på sex intervjuer med sjuksköterskor som mött kvinnor utsatta för fysisk 
misshandel, antalet möten uppskattades vara mellan fyra och tjugo. Resultatet redovisas under 
sju kategorier vilka är: Att ställa frågan om våld, Möjlighet att hjälpa och stödja, Ingen har 
rätt att bli slagen, När kvinnan inte lämnar misshandelsrelationen, Arbetskamrater som stöd 
och samtalspartners, Kunskapstörst och Mötet med mannen som förövare.  
Centralt i resultatet är sjuksköterskornas erfarenheter av att kvinnan inte lämnar 
misshandelsrelationen varför detta presenteras under flera kategorier, men även under en egen 
kategori. 
 
Att ställa frågan om våld 
Sjuksköterskors erfarenhet av att ställa frågan om våld berördes under intervjuerna. Trots att 
det fanns en enighet bland sjuksköterskorna att frågan om utsatthet för fysiskt våld skulle 
ställas till kvinnan beskrevs det att frågan var svår att ställa. 
______________________ 
2Respekt för människan där denne bör ha rätt att bestämma över sitt eget liv (Nationalencyklopedin, 2006). 
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Detta på grund av rädsla att kränka kvinnan eller då det inte var uppenbart att misshandel 
förekommit och när relation mellan sjuksköterska och patient saknades. Det framkom dock att 
en av sjuksköterskorna alltid ställde frågan om våld vid mötet med fysiskt misshandlade 
kvinnor även om det inte fanns någon vårdrelation. En sjuksköterska reflekterade så här 
angående frågan om våldsutsatthet:  
 

Man vill inte ställa frågan rakt ut // man kan linda in det i hur är det hemma och så 
där. Ge en öppning till ett samtal (Intervju 6). 

 
Möjlighet att hjälpa och stödja 
Sjuksköterskorna uppfattade att fysiskt misshandlade kvinnor inte alltid kunde få den hjälp 
och det stöd som de var i behov av. Dessa uppfattningar uppkom i samband med att kvinnan 
trots uppenbara tecken på fysisk misshandel förnekade att misshandel förekommit. 
Sjuksköterskornas erfarenheter av möten med fysiskt misshandlade kvinnor som inte 
berättade att de blivit utsatta för misshandel gav upphov till känslor av hopplöshet. 
Hopplösheten grundade sig i att sjuksköterskorna inte kunde hjälpa kvinnan till ett liv utan 
våld. I samband med att kvinnan förnekade fysisk misshandel framkom dessutom känslor av 
frustration, ilska och maktlöshet. Vidare beskrev sjuksköterskorna känslor av sympati då de 
inte hade möjlighet att hjälpa kvinnan. Sjuksköterskornas känslor beskrevs så här: 
 

Ilska och maktlöshet, man kände sig så liten (Intervju 2). 
 
Det är ju frustration // man känner att man vill hjälpa dem // att de inte säger 
någonting, det är det man är mest frustrerad över när de inte vågar tala om (Intervju 
1). 

 
I samband med de erfarenheter sjuksköterskorna hade om kvinnor som inte berättade att de 
blivit utsatta för fysisk misshandel betonades vikten av att motivera kvinnorna att ta emot den 
hjälp och det stöd hälso- och sjukvården kunde erbjuda kvinnorna. Sjuksköterskorna beskrev 
dock en förståelse för de svårigheter det innebar för kvinnan att lämna misshandelsrelationen. 
Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att respektera fysiskt misshandlade kvinnors 
självbestämmande. Av denna anledning menade sjuksköterskorna att hälso- och 
sjukvårdspersonalen inte kunde hjälpa kvinnan mot hennes vilja. En sjuksköterska beskrev det 
så här: 

 
Så jag tror att det är viktigt att man jobbar på det faktiskt, att man lämnar folk ifred 
om de inte vill ha någon hjälp, det tycker jag är viktigt (Intervju 5). 

 
Sjuksköterskornas erfarenheter av möten med fysiskt misshandlade kvinnor som ville ha hjälp 
och stöd, framkom när våldet var ett faktum. Sjuksköterskorna beskrev dessa möten som 
enkla. Mötet gav dessutom upphov till en känsla av lättnad hos sjuksköterskorna, dels då det 
gavs möjlighet att samtala med kvinnan om misshandelsrelationen, dels då det gavs möjlighet 
att ge kvinnan hjälp. En annan aspekt som belystes vid de möten då kvinnan ville ha hjälp var 
handlingsprogrammet för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor. Handlingsprogrammet 
uppfattades ge sjuksköterskorna vägledning för att ge fysiskt misshandlade kvinnor hjälp och 
stöd. En sjuksköterska erfor att handlingsprogrammet gjorde att hon vid möten med fysiskt 
misshandlade kvinnor visste vad som skulle göras och vilka som skulle kontaktas för att ge 
kvinnan det stöd och den hjälp hon var i behov av. Vidare beskrev sjuksköterskan att 
handlingsprogrammet i och med det underlättade mötet. 
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Sjuksköterskorna uppfattade inte tid som något hinder för att ge fysiskt misshandlade kvinnor 
hjälp och stöd. Vidare menade de att tid avsattes när det var nödvändigt och möjligheten att 
hjälpa och stödja ansågs vara en prioriteringsfråga, men endast i det initiala skedet. En 
sjuksköterska hade uppfattningen om att det i det initiala skedet handlade om att skapa 
trygghet och att finnas tillgänglig för kvinnan, samt att motivera kvinnan att anmäla 
händelsen. Sjuksköterskorna uppgav att de i sin yrkesprofession inte hade möjlighet att hjälpa 
fysiskt misshandlade kvinnor till ett liv utan våld. Däremot menade sjuksköterskorna att de 
kunde vägleda kvinnorna till annan professionell hjälp för att därigenom bli fri från våldet.  
 

Man tar sig tid. Om det så är överbeläggningar och mycket att göra så ställer ju alla 
upp // och allt behöver inte göras, jag menar man kan avsätta tid om det är viktigt 
(Intervju 2). 
 
… det viktigaste i den situationen det är ju att man är medmänniska, att man kan visa 
på olika kanaler dit man kan hänvisa dem, sen klart jag kan ju inte göra så förtvivlat 
mycket // dessutom så har vi ju inte den tiden // men däremot det här att man kanske 
går och tittar till dem lite (Intervju 3). 

 
Det framkom att ambulanspersonalen gavs möjlighet till inblick i kvinnors olika 
hemförhållanden och livssituationer som ibland kunde tyda på att kvinnor utsatts för fysisk 
misshandel. På så sätt blev våldet tydligt uppenbart. Dessa erfarenheter gav 
ambulanspersonalen möjlighet att uppmärksamma och identifiera faktorer som kunde tyda på 
våld. Därmed fanns även möjlighet att förändra situationen för både kvinnan och förövaren.  
 

Vi har ju en ganska unik möjlighet i ambulansen att fånga andra delar av situationer 
eller hemmiljöer och sådant som man inte har när man väl kommer in här. Då är man 
den där personen i den vita rocken och det är ganska svårt att fånga in henne… Då 
har vi en viktigt roll att föra det vidare, det vi har sett och det vi har upplevt (Intervju 
6). 

 
Sjuksköterskorna uppfattade att möjligheten att stödja och hjälpa fysiskt misshandlade 
kvinnor var ett ställningstagande, att engagera sig eller att inte engagera sig i kvinnans totala 
situation. Vidare uppfattade sjuksköterskorna att de vid möten med misshandlade kvinnor 
kunde välja att enbart fokusera på tekniska arbetsuppgifter och där, med kroppsspråk visa 
ovilja att lyssna eller att ta del av kvinnors situationer.    
 

…och möjliggöra för henne på något vis, och det är ju det mest fruktansvärda och 
största felet man överhuvudtaget skulle kunna göra, det är att inte öppna för det som 
kanske är viktigt (Intervju 6).  

 
Ingen har rätt att bli slagen 
Sjuksköterskorna poängterade att alla människor var värda ett bra liv. Dessutom var samtliga 
sjuksköterskor eniga om att kvinnomisshandel inte fick förekomma, vilken situation det än 
gällde. Vidare menade de att kvinnor inte hade rätt att bli misshandlade även om de var 
invandrare eller om de missbrukade alkohol och/eller droger. I samband med detta uttrycktes 
olika känslor för kvinnor som fick utstå fysisk misshandel. Sjuksköterskorna beskrev dels 
medkänslor för kvinnorna, dels ilska över vad förövaren utsatte kvinnorna för. Vidare 
uttryckte sjuksköterskorna en önskan om att fysiskt misshandlade kvinnor hade bättre 
självkänsla och att de i och med det vågade visa att de var värda ett bättre bemötande. 
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Det är ju så ingen ska ju få stå ut med misshandel så är det ju, det kvittar var det är 
(Intervju 1). 

 
När kvinnan inte lämnar misshandelsrelationen 
Sjuksköterskornas erfarenheter av möten med kvinnor som valde att stanna kvar i 
misshandelsrelationen gav upphov till känslor såsom ilska, frustration och hopplöshet. I 
samband med det beskrev en del sjuksköterskor en förståelse för de svårigheter som det kunde 
innebära för kvinnan att lämna misshandelsrelationen på grund av de känslomässiga band som 
fanns mellan kvinnan och förövaren. Andra sjuksköterskor uppfattade däremot att fysiskt 
misshandlade kvinnor inte kunde ha några positiva känslor för mannen som misshandlade 
henne. Dessa sjuksköterskor ansåg dessutom att kvinnorna förmodligen visste att våldet 
fortsatte. I samband med att kvinnan inte lämnade misshandelsrelationen uttryckte en 
sjuksköterska så här: 
 

Man hoppas att det har blivit ett avbrott och att hon har kommit tillrätta. Jag tror att 
det är oerhört svårt faktiskt, jag tror att har man väl hamnat i den här situationen så 
är det jättesvårt att bryta sig loss (Intervju 5). 

 
När den fysiskt misshandlade kvinnan inte lämnade misshandelsrelationen hade 
sjuksköterskorna funderingar kring hennes situation efter deras möte. I samband med detta 
beskrevs en rädsla för vad mannen skulle utsätta kvinnan för efter hennes kontakt med hälso- 
och sjukvården. Vidare framkom det att sjukvården därför hade ett stort ansvar att på ett 
professionellt sätt ge kvinnan den vård hon var i behov utan att förvärra hennes situation. En 
sjuksköterska beskrev en känsla av uppgivenhet när kvinnan inte lämnade 
misshandelsrelationen och då våldet troligtvis fortsatte. En sjuksköterska beskrev det så här: 
 

Det är klart man funderar lite, hur gick det där egentligen // man kan bli uppgiven, 
och samtidigt känner jag inte kan göra så mycket åt det. Men de hamnar ju i samma 
soppa, för jag menar har det börjar så fortsätter det ju // jag är övertygad om att man 
växer på det med om man inte går under (Intervju 3). 

 
Arbetskamraterna som stöd och samtalspartner 
Sjuksköterskornas möten med fysiskt misshandlade kvinnor uppfattades inte som svåra, då 
det fanns andra situationer som uppfattades vara svårare och gav upphov till starkare känslor, 
exempelvis när barn var utsatta. En sjuksköterska beskrev att det ständiga mötet med tragedier 
i arbetet inte gav upphov till några nämnvärda reaktioner vid möten med fysiskt misshandlade 
kvinnor. På grund av detta uteblev känslan av att bli ledsen eller sårad eftersom tragedier var 
en del av vardagen. I samband med detta fanns dock funderingar på hur människor 
påverkades när erfarenheter från traumatiska situationer inte bearbetades. 
Ambulanspersonalens erfarenheter av möten med fysiskt misshandlade kvinnor uppfattades 
inte heller som svåra då de menade att de inblickar de fick i dåliga sociala miljöer väckte 
starkare känslor.  
 

Vi har ju många olika jobbiga situationer och jag vet inte, visst är det hemskt detta 
men det finns så många andra saker som kanske tar ännu hårdare på en // så mycket 
kanske man inte pratar om detta det kan jag ju inte säga (Intervju 4). 
 
Man upplever ju så mycket // detta kanske inte är det mest obehagliga (Intervju 1). 
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Gemensamt för samtliga sjuksköterskor var att deras erfarenheter av möten med fysiskt 
misshandlade kvinnor främst diskuterades med arbetskamrater. Dessa diskussioner skedde i 
de flesta fall under raster eller när tid fanns. Det framkom dessutom att det i de flesta fall var 
tillräckligt att prata med arbetskamrater och erfarenheterna kring mötet med fysiskt 
misshandlade kvinnor var inte något sjuksköterskorna funderade över när arbetsdagen var 
slut.  
 

Inte vänner, och inte hemma, men däremot så pratar vi väldigt mycket på jobbet så att 
det är ingenting som jag går och bär med mig (Intervju 3). 
 

En sjuksköterska nämnde däremot att familjen i vissa fall fick ta del av de situationer som 
väckte starka känslor, även om han föredrog att samtala med arbetskamraterna istället för att 
belasta familjen. Förutom stöd av arbetskamrater beskrevs det även att kuratorn på 
arbetsplatsen fungerade som stöd för sjuksköterskorna. Dessutom framkom att det vid 
polisens överlämnande av misshandlade kvinnor till sjukvården fanns möjlighet att samtala 
med dem om kvinnans situation.  
 
Sjuksköterskorna beskrev vikten av att samtala med arbetskamraterna om de erfarenheter och 
uppfattningar som mötet med fysiskt misshandlade kvinnor framkallade. Samtal gav 
möjlighet att ta lärdom av varandras erfarenheter och uppfattningar och gav därmed möjlighet 
att bättre kunna hjälpa misshandlade kvinnor. En sjuksköterska uttryckte det så här: 
  

Pratar ju mest med kollegor… och det är nog viktigt ur flera synpunkter tror jag, dels 
för att man måste medvetandegöra det för varandra också, så att det lyfts upp på 
något vis och sen också att man behöver få ur sig detta då ofta så är man ju arg och 
lite så kanske men och givetvis ledsen också då, men oftast har man ju stöd från 
kollegor (Intervju 6). 

 
Samtliga sjuksköterskor nämnde att handledning inte nyttjats för att bearbeta de erfarenheter 
som mötet med fysikt misshandlade kvinnor innebar. Det framkom att handledning endast 
användes vid tragedier eller vid svåra situationer som väckte mycket starka känslor. En 
sjuksköterska nämnde dock en alternativ handledning, där möjligheten att dela med sig och ta 
del av andras erfarenheter och uppfattningar fanns. Sjuksköterskorna uttryckte en förundran 
över att professionell handledning inte förekom på arbetsplatsen då detta kunde leda till ökad 
kunskap och till ett bättre omhändertagande av misshandlade kvinnor.  
 

Vi har inte haft om någon misshandlad kvinna någon gång // vi har för övrigt rätt så 
dåligt med handledning. Det är över lag så. Tyvärr (Intervju 1).  

 
Kunskapstörst  
Flertalet av sjuksköterskorna uppfattade att deras kunskaper inom området kvinnomisshandel 
var bristfällig. Återkommande vid intervjuerna var sjuksköterskornas uppfattningar om att det 
alltid behövdes ny kunskap och nya erfarenheter för att kunna ge fysiskt misshandlade 
kvinnor den hjälp och det stöd de kunde vara i behov av.   
   

Jag tror inte man kan jämföra den ena med den andra // Det är nya livssituationer, så 
det tror jag aldrig man kan känna sig fullärd (Intervju 2). 

 
Sjuksköterskorna önskade sig mer kunskap om misshandlade kvinnor, bland annat då de 
beskrev en osäkerhet i mötet med de misshandlade kvinnorna. Sjuksköterskorna uppgav att 

 
 

10



osäkerheten, vid möten med fysiskt misshandlade kvinnor, gjorde att de vid varje enskilt möte 
handlade utifrån känslan av vad som var rätt. Trots en önskan om ökad kunskap funderade 
dock en sjuksköterska på vilket sätt han kunde ge kvinnan mer hjälp än att identifiera det 
förekommande våldet. Den bristande kunskapen sågs även som ett problem då den 
misshandlade kvinnan på grund av detta inte identifierades. 
 

Jag har grunnat på // om vi saknar dom rätta ögonen för att på något vis, vi ser inte, 
ser inte på rätt vis eller så //det är en brist då som sagt var hos mig också då att jag 
förmodligen inte uppfattat alla tillfällen när jag stått framför en sådan här kvinna på 
något vis (Intervju 6). 

 
En av sjuksköterskorna deltog i en arbetsgrupp som uppdaterade handlingsprogrammet 
angående omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Denna sjuksköterska uppfattade att detta 
medfört ökade kunskaper inom området kvinnomisshandel, vilket i sin tur gav trygghet i både 
yrkesrollen och vid möten med kvinnor utsatta för fysisk misshandel. Vidare skapades på 
detta sätt förutsättningar att på ett bättre sätt hjälpa och stödja kvinnan.  

 
Jag var inte glad när vi skulle ha de här kvinnorna // just för att vi har ingen kunskap 
om det och jag fjärmar mig nog lite // jag tror inte jag klarar det, jag börjar gråta, jag 
blir förtvivlad, det får vara någon annan som är starkare (Intervju 2).  

 
Sjuksköterskorna som önskade sig mer kunskap sökte inte på egen hand någon kunskap inom 
området kvinnomisshandel. En sjuksköterska menade att detta dels berodde på att det på 
arbetstid inte fanns möjlighet att söka ny kunskap inom området. Vidare uppgav denna 
sjuksköterska att det inte heller fanns intresse att göra det på fritiden. Artiklar och böcker i 
ämnet uppmärksammades emellertid av sjuksköterskorna när det fanns ett egenintresse för 
den misshandlade kvinnans situation.  
 
Mötet med mannen som förövare 
Sjuksköterskorna erfor att mannen ofta var närvarande vid kvinnans möte med hälso- och 
sjukvården. Sjuksköterskorna ansåg att denna närvaro gav upphov till att kvinnan inte öppet 
kunde tala om sina problem. En sjuksköterska beskrev det som att mannen vaktade sin 
kvinna. En annan sjuksköterska sade så här: 
 

Många gånger är mannen med, och väldigt mån om // man skulle vilja ta bort 
mannen, men dom är ju väldigt klistrade (Intervju 3). 

 
En sjuksköterska uppgav däremot att mannen sällan var närvarande. Hon menade att det inte 
fanns förutsättningar för det, dels på grund av att händelsen i många fall var anmäld till 
polisen och mannen redan häktats, dels på grund av att kvinnan kunde utnyttja möjligheten att 
vårdas under sekretess.  
 
En sjuksköterskas erfarenhet av mötet med en fysiskt misshandlad kvinna gav upphov till 
rädsla för mannen när han besökte kvinnan. Hon uttryckte sig så här: 
 

…honom var jag rädd för. Jag tänkte säger jag något nu eller stöter mig med honom 
så kanske han memorerar vem jag är, och ja, jag var rädd för honom (Intervju 2). 
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En annan känsla som framkom var ilska över vad mannen utsatte kvinnan för. En av 
sjuksköterskorna uppfattade att det kändes bättre om mannen häktades eftersom 
kvinnomisshandel är olagligt.   
 

Jo det är klart att man blir arg på honom, det blir man ju. Visst fasen blir man det 
(Intervju 5). 

 
Trots sjuksköterskornas ilska över mannens handlingar framkom en förståelse för mannens 
situation. En av sjuksköterskorna såg männen som offer och flera sjuksköterskor funderade 
över vad deras brottsliga handlingar berodde på. Vidare menade en sjuksköterska att mannen 
var i behov av hjälp. 
 

Sedan blir man ju ilsk på den här specifika människan också såklart, givetvis. Han 
behöver ju, han har ju problem också, det är ju synd om honom också på något vis. 
Han behöver ju hjälp också, han mår ju inte bra (Intervju 6). 

 
DISKUSSION 
 
Studiens syfte anses vara uppnått eftersom det i resultatet framkommer olika perspektiv på 
sjuksköterskors erfarenheter av, och uppfattningar om, att möta kvinnor utsatta för fysisk 
misshandel. I resultatet framkom enighet att kvinnomisshandel inte får förekomma. Vidare 
beskrev sjuksköterskorna att de inte hade möjlighet att hjälpa kvinnor utsatta för fysisk 
misshandel vid de tillfällen då kvinnan förnekade misshandelsrelationen. För att bearbeta 
erfarenheterna samtalar sjuksköterskorna främst med sina arbetskamrater. Vidare 
framkommer det att flertalet av sjuksköterskorna har bristfällig kunskap om 
kvinnomisshandel.  
 
Metoddiskussion 
Validitet är ett mått på huruvida det fenomen som ämnats undersökas har undersökts och 
därmed ett mått på om undersökningen är hållbar och välgrundad (Thomsson, 2002). Studiens 
validitet anses vara god då den ger möjlighet till ökad förståelse av det fenomen som 
undersökts. Studiens validitet kan dock i större eller mindre utsträckning påverkas av 
författarnas förförståelse. Genom att på olika sätt inhämta ny kunskap och sedan diskutera 
denna har författarna medvetandegjort sina förförståelser. Thomsson (2002) menar att detta är 
en förutsättning för att studien ska bli kvalitativt god. Trots att förförståelsen medvetandegörs 
kan den utgöra ett hinder för en öppenhet mot det fenomen som undersöks (Dahlberg, 1997). 
Möjligen kan författarnas förförståelse ha påverkat studiens validitet. 
 
Genom den strategiska urvalsmetoden fanns förutsättningar för variationsbredd (Holme & 
Solvang, 1997). Utifrån urvalsmetoden fick författarna möjlighet att intervjua sjuksköterskor 
från olika arbetsplatser. Dessutom ger inklusionskriterierna variation både vad det gäller 
ålder, kön och yrkesverksamma år som sjuksköterskor. Emellertid fick författarna inte 
möjlighet att intervjua informanter med olika etnicitet, vilket hade kunnat ge ytterligare 
variation på resultatet.  
 
Kvalitativa studier eftersträvar en mättnad i datainsamlingen vilket innebär att den 
information som framkommer avgör hur många intervjuer som bör genomföras (Polit & 
Beck, 2006). I studien genomfördes totalt sex intervjuer vilket ansågs vara tillräckligt att 
bygga resultatet på eftersom de deltagande informanterna med öppenhet delade med sig av 
sina erfarenheter. Möjligtvis skulle ytterligare intervjuer tillföra ytterligare aspekter, öka 
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mättnaden och därmed validiteten. Ytterligare intervjuer genomfördes inte på grund av 
begränsad tid för studien.  Möjligheten att generalisera en studies resultat tyder på god 
forskning, men på grund av undersökningsgruppens storlek är det ej möjligt att generalisera 
denna studies resultat (Thomsson, 2002).  
 
Pilotstudien som genomfördes styrker denna studies validitet. Pilotstudien gav studiens 
författare möjlighet att tydliggöra eventuella svagheter som därmed kunde förhindras i 
nästkommande intervjuer och gav successivt dessa intervjuer högre kvalitet (Holme & 
Solvang 1997).  
 
God validitet ger förutsättning för god reliabilitet. Reliabilitet beskrivs som ett mått av 
noggrannhet och säkerhet i metoden (Dahlberg, 1997). Inom kvalitativ forskning innefattar 
reliabilitet hur intervjun genomförs, hur intervjun transkriberas och hur analys genomförs 
(Kvale, 1997). 
 
Thomsson (2002) menar att det i de flesta fall är olämpligt att vara två eller flera intervjuare 
vid intervjutillfället, då informanten kan känna sig i underläge. Däremot finns ett flertal 
fördelar med att vara två, dels kan det vara lättare att uppmärksamma vad informanten 
berättar, dels finns möjlighet att ställa kompletterande frågor. Ytterligare en fördel är att 
informanten kan känna trygghet att två intervjuare tolkar och försöker förstå det som 
framkommer under intervjutillfället. Dessa fördelar ökar denna studies validitet och 
reliabilitet. Vidare anser studiens författare det vara positivt att vara två vid intervjun då de är 
ovana intervjuare. Under intervjuerna användes bandspelare inte minst för att kunna vara 
fokuserad och kunna reflektera över vad som sades, utan även för att underlätta analysarbetet.  
Dahlberg (1997) betonar vikten av en bra bandspelare. Eftersom intervjuerna spelades in 
minimeras risken att förlora information, dessutom finns då möjlighet att koncentrera sig på 
intervjun, vilket talar för god reliabilitet (Kvale, 1997). Bandspelaren gjorde dessvärre att 
intervjuerna tidvis var av dålig ljudkvalitet och vid några enstaka tillfällen var inspelningen 
ohörbar, detta påverkar reliabiliteten negativt. Att spelas in på band kan upplevas som 
obehagligt varför informanterna delgavs information i brev om att bandspelare skulle 
användas under intervjutillfället (Thomsson, 2002). Informationsbrevet kunde dock förbättras 
genom att förklara av vilken anledning bandspelaren skulle användas. En annan svaghet i 
informationsbrevet är att författarna använder både begreppet fysiskt misshandlad kvinna och 
våldsutsatt kvinna, vilket möjligtvis skapade förvirring hos informanterna. Däremot ser 
författarna en styrka i att informanterna genom informationsbrevet fick möjlighet att 
förbereda sig inför intervjutillfället då de ombads att fundera kring en situation då de mött en 
våldsutsatt kvinna. Informanterna fick möjlighet att i början av intervjun berätta om denna 
situation. I enlighet med detta ställdes enligt Kvale (1997) en inledande fråga vilket ger 
informanterna möjlighet att ge spontana och omfattande beskrivningar. Sedan ställdes 
följdfrågor för att följa upp informantens beskrivning. I samtliga frågor eftersträvades 
öppenhet för att ge informanterna möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser.  
 
Platsen där intervjun genomförs är viktig, Thomsson (2002) och Dahlberg (1997) menar att 
intervjuer som genomförs hemma hos informanten är av bättre kvalitet än studier som 
genomförs på exempelvis arbetsplatsen. Studiens intervjuer genomfördes dock på 
informanternas respektive arbetsplats och under deras arbetstid med undantag för en 
informant. Detta kan upplevas stressande för informanterna då de inte kan släppa tankarna på 
arbetet utanför och att de eventuellt måste avbryta för att återgå till sina arbetsuppgifter. 
Författarna upplevde emellertid inte detta som något hinder, men en annan miljö, utanför 
arbetstid och arbetsplats, kunde möjligtvis göra intervjun mer personlig och öppen.  
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Eftersom intervjuerna skrevs ner i direkt anslutning till varje intervjutillfälle blev brister och 
svagheter i intervjutekniken uppenbara. Författarna kunde därmed förbättra och utveckla 
intervjutekniken inför nästa intervju vilket styrker reliabiliteten.  
 
Kvale (1997) menar att det vid analysen av materialet kan uppstå feltolkningar vilket kan bero 
på att transkriberingen inte överensstämmer med inspelningen. För att kontrollera 
reliabiliteten genomlyssnades bandinspelningen samtidigt som den transkriberade texten 
lästes. I detta sammanhang upplever författarna det som en fördel att vara två, dels för att 
minimera risken för felaktig transkribering och dels för att materialet dessutom kan bearbetas 
genom diskussion. Under analysarbetet har det varit svårt att enbart fokusera på den 
information som är relevant i relation till studiens syfte, vilket kan ha påverkat studiens 
validitet i negativ riktning. Dahlberg (1997) beskriver vikten av att vara objektiv vid 
analysarbetet och därigenom fånga innebörden i materialet och undvika dess oväsentligheter. 
Vidare har citat från samtliga informanter använts i resultatet för att stärka trovärdigheten. 
 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna erfar svårigheter att ställa frågan om våld 
framförallt på grund av rädsla att kränka kvinnan. Forskning tyder dock på att kvinnorna som 
har blivit tillfrågade om de utsatts för våld inte upplever det som en kränkning. Kvinnorna 
beskriver istället positiva upplevelser då de menar att personalen genom att fråga bryr sig om 
deras hälsa och säkerhet (Bryant & Spencer, 2002). I Socialstyrelsens (2002) projekt 
”Screening om våld mot kvinnor” framkom det att sjuksköterskorna ansåg det vara av 
betydelse att ställa frågan om våld då de upplevde att kvinnorna fick en känsla av lättnad, 
bekräftelse och avlastning av skuld. Författarna till denna studie förstår det som att rädslan att 
kränka kvinnan genom att fråga bottnar i osäkerhet. Frågan kan leda till att sjuksköterskorna 
får ta del av en berättelse de har svårigheter att hantera både känslomässigt och yrkesmässigt. 
Att fråga och därmed hantera situationen utifrån de förutsättningar som finns eller att inte 
fråga och därmed lämna kvinnan till sitt öde är det ställningstagande sjuksköterskan måste ta.  
 
Genom utarbetade handlingsprogram finns riktlinjer som talar om hur våldsutsatta kvinnor 
kan omhändertas i hälso- och sjukvården (Heimer, Björck & Hogmark, 2003). 
Sjuksköterskorna beskriver att en förutsättning för att kvinnan vid omhändertagandet ska få 
den hjälp och det stöd hon är i behov av, för att få ett liv utan våld, är att hon berättar att hon 
blivit utsatt för misshandel. Studiens författare anser att även om inte kvinnan berättar att hon 
blivit utsatt för misshandel bör hälso- och sjukvården ändå ge kvinnan stöd och upplysa henne 
om de möjligheter som finns till hjälp om hon skulle behöva vid ett annat tillfälle. Då ett gott 
bemötande och en god vårdrelation kan resultera i att kvinnan vid ett senare tillfälle uppsöker 
samma personal för vidare stöd och hjälp att lämna misshandelsrelationen. I detta 
sammanhang kan inte vikten av ett handlingsprogram nog betonas. I resultatet framkommer 
att handlingsprogrammet leder till trygghet eftersom sjuksköterskorna då vet på vilket sätt de 
kan ge stöd och hjälp till kvinnan.  
 
För att kunna ge kvinnan hjälp och stöd i hennes totala situation, menar sjusköterskorna i 
studien att kvinnan själv måste vilja ta emot hjälp. Dessa uppfattningar kan jämföras med 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982: 763) 2a § som bygger på att god vård bland annat 
innebär respekt för patientens självbestämmande och integritet. Sjuksköterskorna beskriver 
dessutom en önskan om att den misshandlade kvinnan anmäler händelsen så att förövaren kan 
häktas. Författarna instämmer i att hädelsen bör anmälas då kvinnomisshandel är ett brott, 
men det måste ske på kvinnans villkor. Vidare menar författarna att anmälan leder till att 
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brottet synliggörs samt visar att våld inte är accepterat. I Bryant och Spencers (2002) och 
Carlson Gielens et al. (2002) forskning framkommer dock att våldsutsatta kvinnor själva vill 
fatta beslutet om anmälan ska genomföras eller inte. Många våldsutsatta kvinnor väljer att inte 
anmäla misshandel bland annat på grund av att händelsen anses vara obetydlig (Lundgren et 
al., 2001). Eliasson (1997) menar dock att det är samhällets ansvar att våld mot kvinnor 
upphör och att förövaren straffas och behandlas, men även att kvinnan får upprättelse, stöd 
och hjälp.  
 
I studien framkommer det att sjuksköterskorna erfar att männen ofta är närvarande vid 
kvinnans sjukvårdsbesök. Förutom det direkta våldet utövas andra former av makt och 
kontroll över kvinnan. Av denna anledning är förövaren ofta närvarande när kvinnan söker 
hälso- och sjukvården (Nilsson, 2002). Mannens närvaro upplevs utgöra ett hinder för 
personalen att fråga kvinnan om hon utsatts för våld och dessutom upplevs utgöra ett hinder 
för kvinnan att våga berätta om situationen. Trots förövaren närvaro anser författarna att 
sjuksköterskorna ändå måste finna möjligheter att ge hjälp och stöd till kvinnan.  
 
För att förstå våld i nära relationer finns ett flertal olika tolkningsperspektiv. Utifrån 
tolkningsperspektiv skapas en förståelse som avgör och ger uttryck för om vi ser våldet och i 
så fall hur vi ser det (Lundgren, 2004). I större eller mindre utsträckning reflekterar 
sjuksköterskorna i studien över vad våld mot kvinnor beror på. De har dock förståelse för 
våldet, dels för de svårigheter det innebär för kvinnan att leva i och lämna 
misshandelsrelationen och dels för förövarens situation. Oavsett vad våldet beror på menar 
samtliga sjuksköterskor i studien att våld mot kvinnor inte får förekomma. Genom att 
medvetandegöra och tolka våld i nära relationer utifrån den multidimensionella teorin tror 
författarna att insikten och förståelsen för våld i nära relationer kan öka. Denna insikt och 
förståelse kan då leda till att våld mot kvinnor inte bara ses som ett problem för kvinnan utan 
även som ett problem för förövaren och för samhället.  
 
Våld i nära relationer sker oftast i hemmet vilket gör att det sällan uppmärksammas av andra 
(Lundgren et al., 2001). I studien uppger ambulanspersonalen att de i arbetet möter människor 
i olika hemmiljöer som är i behov av deras hjälp. De kan därför se människors livssituationer 
och har därmed en unik möjlighet att identifiera mäns våld mot kvinnor. Av denna anledning 
anser författarna att ambulanspersonalens möjligheter bör utnyttjas i större utsträckning. I 
detta sammanhang anses det även vara av betydelse att de dokumenterar bedömningen av 
mötet, då det för övrig sjukvårdspersonal kan vara till hjälp för att fånga upp kvinnans 
problematik.   
 
Sjuksköterskorna undrar vad kvinnan kommer att utsättas för efter mötet med hälso- och 
sjukvården. Detta måste anses vara en rimlig tanke då våldet enligt normaliseringsprocessen 
aldrig upphör (Lundgren, 2004). Författarna tror därför att våldet fortsätter efter kvinnans 
besök hos hälso- och sjukvården och att det inte finns förutsättningar för våldet att avta förrän 
kvinnan lämnar relationen. Som tidigare nämnts anser författarna att sjuksköterskorna ändå 
har möjlighet att ge kvinnan som inte lämnar misshandelsrelationen stöd och information om 
den hjälp som finns att tillgå. Kvinnan vet då vart hon kan vända sig för att få hjälp, när hon 
känner sig redo att lämna relationen.  
 
I litteratur framstår tidsbrist som ett problem vid mötet med misshandlade kvinnor. I 
vårdsituationer med många patienter måste sjuksköterskan prioritera sina arbetsuppgifter 
vilket kan påverka omhändertagandet av misshandlade kvinnor negativt (Corbally, 2001). 
Brist på tid utgör därför ett hinder för att skapa en god vårdrelation (Dahlberg et al., 2003). I 
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jämförelse med vad som framkommer i litteratur och forskning tycker författarna det är ett 
intressant fynd att sjuksköterskorna i denna studie inte uppfattar tid som något hinder i mötet 
med fysiskt misshandlade kvinnor. Dessutom menar sjuksköterskorna att misshandlade 
kvinnor har första prioritet. Samtidigt framkommer det att sjuksköterskorna på sina respektive 
arbetsplatser möter människor i flera olika svåra situationer, i jämförelse med detta upplevs 
inte mötet med fysiskt misshandlade kvinnor som svårt. Författarna tror att detta beror på 
distansering i mötet med kvinnan, då sjuksköterskan minskar risken att förlora kontroll över 
situationen. Faulkner (1995) menar att sjuksköterskans distansering leder till en känsla av 
säkerhet i yrkesrollen. Ju mer sjuksköterskan öppnar upp för samtal, ju mer får hon ta del av 
patientens totala situation, vilket kan leda till känslomässig påfrestning. Författarna menar att 
sjuksköterskans distansering för den misshandlade kvinnan kan upplevas som ett ointresse att 
ta del av hennes totala situation. Detta leder troligtvis till att kvinnan vid detta möte väljer att 
inte berätta. 
 
Författarna tror att sjuksköterskorna även distanserar sig i mötet med fysiskt misshandlade 
kvinnor för att undvika att starka känslor ska uppkomma. Det framkommer i studien att det i 
mötet uppkommer flera känslor hos sjuksköterskorna. De beskriver ilska, frustration, 
hjälplöshet, maktlöshet, rädsla, sympati och förståelse. Det som ger upphov till dessa känslor 
berör framförallt den problematik kvinnomisshandel innebär både för kvinnan och för 
förövaren. Dahlberg et al. (2003) menar att det är viktigt att de känslor som uppkommer 
bearbetas, vilket kräver att känslorna först och främst medvetandegörs.  
 
Författarna anser det vara viktigt att samtala då det ger möjlighet för sjuksköterskorna att dela 
med sig och ta del av andras erfarenheter och upplevelser. Vidare kan samtal leda till 
utveckling och att sjuksköterskorna blir mer uppmärksamma för kvinnomisshandel.  
Sjuksköterskorna i studien väljer att bearbeta de erfarenheter och upplevelser som 
framkommer i mötet med fysiskt misshandlade kvinnor genom att främst samtala med 
arbetskamraterna. Utöver samtal med arbetskamrater kan handledning medföra en möjlighet 
att bearbeta upplevelser. Genom bearbetning och reflektion av upplevelser övergår dessa till 
medvetna erfarenheter som leder till ökad kunskap och utveckling (Hermansen et al., 1994).  
 
Forskning visar att hälso- och sjukvårdspersonal har bristande kunskaper i ämnet 
kvinnomisshandel, bland annat på grund av att det i de flesta grundutbildningar saknas 
utbildningsmomentet våld mot kvinnor (Corbally, 2001). Kunskap om kvinnomisshandel 
beskrivs som bristfällig hos flertalet av sjuksköterskorna i studien, det framkommer dock en 
tydlig önskan om ökad kunskap i ämnet. Författarna anser att sjuksköterskornas bristfälliga 
kunskap leder till att de inte kan identifiera våldet och ge kvinnan den hjälp och det stöd hon 
kan vara i behov av. Vidare misstänker författarna detta vara en anledning till att 
sjuksköterskorna uppger att de endast mött mellan fyra och tjugo fysiskt misshandlade 
kvinnor, trots att de i genomsnitt arbetat som sjuksköterskor i 17,9 år. Som tidigare nämnts 
vänder sig våldsutsatta kvinnor främst till hälso- och sjukvården för hjälp och stöd (Lundgren 
et al., 2001), dessutom anmäldes 22 000 misshandelsbrott under 2003 och mörkertalet anses 
vara stort (Nilsson, 2004). Utifrån detta finns anledning att tro att flera av de misshandlade 
kvinnor som söker hälso- och sjukvården inte blir identifierade och får den hjälp och det stöd 
de är i behov av.  
 
Slutsatser 
Det är vid mötet med den fysiskt misshandlade kvinnan som hälso- och sjukvårdspersonalen 
har möjlighet att ge kvinnan hjälp och stöd. Detta kräver dock en omfattande kunskap. Utifrån 
studiens resultat ser författarna sjuksköterskornas uppfattning om bristande kunskap som en 
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anledning till att många kvinnor utsatta för fysisk misshandel inte identifieras. Ökad kunskap 
skulle troligtvis leda till att fler kvinnor identifieras och erbjuds den hjälp och det stöd de är i 
behov av. Dessutom kan ökad kunskap leda till att sjuksköterskan blir tryggare i sin yrkesroll. 
Genom ökad kunskap kommer misshandlade kvinnor i större utsträckning identifieras och 
våldet synliggörs, sjuksköterskorna får då erfara och ta del av fler kvinnors situationer. 
Genom handledning kan dessa upplevelser bearbetas och sjuksköterskorna kan utvecklas både 
personligt och yrkesmässigt.  
 
Eftersom ambulanspersonalen möter människor i hemmiljöer vill författarna ännu en gång 
poängtera deras möjlighet att identifiera och synliggöra faktorer som tyder på våld mot 
kvinnor. Av denna anledning borde ambulanspersonalens möjligheter utnyttjas i större 
utsträckning så att fler kvinnor kan bli hjälpta.  
 
För vidare studier inom detta område anser författarna det vara av intresse att se vad 
handledning och ökad kunskap om kvinnomisshandel leder till. Ger det ett förbättrat 
omhändertagande, både ur sjuksköterskans och den misshandlade kvinnans perspektiv?  Det 
vore även av intresse att i en liknande studie undersöka om det finns kulturella skillnader av 
sjuksköterskors erfarenheter i möten med misshandlade kvinnor.   
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Bilaga 1  
 

Till avdelningschefen vid xxx i xxx                                                Växjö den 28 Augusti 2006 
 
Vi heter Magdalena Engberg och Linda Olofsson och studerar till sjuksköterskor vid Växjö 
Universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och undrar om vi får er tillåtelse att genomföra 
intervjuer med två sjuksköterskor från er avdelning.  
 
Studien 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av, och uppfattningar om, att 
möta fysiskt misshandlade kvinnor inom vården. Våld mot kvinnor är ett stort 
samhällsproblem som de senaste åren uppmärksammats allt mer i den allmänna debatten. Det 
finns forskning som visar hur den våldsutsatta kvinnan upplever sin situation och det finns 
planer för hur vårdpersonal ska handla i mötet med en kvinna som utsatts för fysiskt 
övergrepp, men hur upplever sjuksköterskan mötet med den våldsutsatta kvinnan? 
 
Genomförandet 
Studien kommer att bygga på enskilda intervjuer som spelas in med bandspelare och 
tidsåtgången beräknas till 40-50 minuter per intervjutillfälle. Vi önskar komma i kontakt med 
sjuksköterskor, män och kvinnor, om möjligt med olika etnicitet och med minst tre års 
yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska. Vi vore mycket tacksamma om vi kan få möjligheten 
att genomföra intervjuer med två sjuksköterskor hos er. Det vore önskvärt om intervjuerna 
kan genomföras på er arbetsplats, i annat fall sker intervjuerna där sjuksköterskorna själva 
önskar. Vårt önskemål är att intervjuerna genomförs under vecka 37 eller 38. Du som 
avdelningschef utser två sjuksköterskor på din avdelning som är intresserade av att vara en del 
av denna studie. Efter att du valt två sjuksköterskor som kan tänka sig att bli intervjuade får 
de ta del av det brev som medföljer detta dokument. När sjuksköterskorna tagit del av brevet 
och genom underskrift gett samtycke till medverkan återlämnar sjuksköterskan brevet till dig. 
Vi kommer att hämta breven den 4 september och därefter avtala tid för intervju med 
sjuksköterskorna.   
 
Etiska aspekter 
De sjuksköterskor som är intresserade av att delta kommer att bli informerade om studiens 
syfte och genomförande skriftligt (via brev) och i direkt anslutning till intervjun. 
Sjuksköterskorna kan när som helst välja att avsluta sin medverkan i studien utan att detta 
kommer att ifrågasättas. Informationen som framkommer under intervjuerna kommer att 
behandlas konfidentiellt. Efter intervjun kommer allt intervjumaterialet att förstöras och inga 
namn eller personliga uppgifter kommer att framgå i studien. Resultatet av intervjuerna 
kommer att sammanställas i en rapport. Samtliga medverkande kommer att få erbjudande om 
tillgång till studiens resultat när denna är genomförd. 
 
Vid frågor eller oklarheter kring studien är du välkommen att ringa eller e-posta Magdalena 
eller Linda.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Magdalena Engberg   Linda Olofsson 
e-post: menuc04@student.vxu.se e-post: loluc04@student.vxu.se
tfn: 070 – xx xx xxx   tfn: 070 – xx xx xxx 
 
Handledare: Eva Norén-Winsell 
e-post: eva.noren-winsell@vxu.se
tfn: 0470-xx xx xx 
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Bilaga 2 
 

Till dig som arbetar som sjuksköterska på xxx i xxx                  Växjö den 28 Augusti 2006 
 
Vi heter Magdalena Engberg och Linda Olofsson och studerar till sjuksköterskor vid Växjö 
Universitet. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och du har blivit tillfrågad av din avdelningschef 
om du kan tänka dig att bli intervjuad av oss. I studien kommer totalt sex intervjuer äga rum, 
varav två kommer att genomföras på din arbetsplats. Varje intervju kommer att vara i 40-50 
minuter. Intervjun kommer att spelas in på band och vi kommer båda att medverka vid 
intervjutillfället. Vi är tacksamma om intervjun kan genomföras på din arbetsplats, i annat fall 
sker intervjun där du önskar. Vårt önskemål är att intervjun genomförs under v 37 eller v 38. 
 
Studien 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av, och uppfattningar om, att 
möta fysiskt misshandlade kvinnor inom vården. Våld mot kvinnor är ett stort 
samhällsproblem som de senaste åren uppmärksammats allt mer i den allmänna debatten. Det 
finns forskning som visar hur den våldsutsatta kvinnan upplever sin situation och det finns 
planer för hur vårdpersonal ska handla i mötet med en kvinna som utsatts för fysiskt 
övergrepp, men hur upplever sjuksköterskan mötet med den våldsutsatta kvinnan?  
 
Etiska aspekter 
Du kommer innan intervjun bli informerad om studiens syfte. Du kan när som helst välja att 
avsluta din medverkan i studien utan att detta kommer att ifrågasättas. Informationen som 
framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Efter intervjun kommer allt 
intervjumaterial att förstöras och inga namn eller andra personliga uppgifter kommer att 
nämnas i den färdiga studien. Resultatet av intervjun kommer att sammanställas i en rapport 
där citat från intervjun kommer att användas. Du som medverkande kommer att få erbjudande 
om tillgång till studiens resultat när den är slutförd. Inför intervjun ber vi dig fundera kring en 
situation då du mött en våldsutsatt kvinna. Vilka känslor och tankar väckte denna situation 
hos dig och hur bearbetade du dessa känslor?  
 
Brevet avslutas genom att du med din underskrift ger ditt samtycke till medverkan, brevet 
lämnar du sedan till din avdelningschef senast den 3 september. Därefter kontaktar vi dig för 
vidare information om tid och plats för intervjun. 
 
 Vill deltaga   Underskrift: 
 
 Vill ej deltaga  __________________________________________ 
 
    Namnförtydligande och Telefonnummer: 
 
    __________________________________________ 
 
Vid frågor eller oklarheter kring studien är du välkommen att kontakta Magdalena eller Linda.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Magdalena Engberg   Linda Olofsson 
e-post: menuc04@student.vxu.se e-post: loluc04@student.vxu.se
tfn: 070 – xx xx xxx   tfn: 070 – xx xx xxx 
 
Handledare: Eva Norén-Winsell 
e-post: eva.noren-winsell@vxu.se   tfn: 0470-xx xx xx 
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Bilaga 3  

INTERVJUGUIDE 
 
Ålder och yrkesverksamma år som sjuksköterska. 
 
Hur många kvinnor utsatta för fysisk misshandel har du mött? 
 
Berätta om en situation då du som sjuksköterska mött en fysiskt misshandlad kvinna. 
 
Vilka tankar väckte denna situation hos dig? 

• Vad ska jag göra/inte göra? 
• Brist på kunskap/rutiner? 
• Tidsbrist 
• Identifikation med kvinnan/situationen 
 

Vilka känslor väckte denna situation hos dig? 
 

• Rädsla 
• Hjälplöshet/otillräcklighet 
• Ilska 
• Medlidande 
• Hämnd 
• Hat 
• Maktlöshet 
• Frustration 

 
Hur bearbetade du dessa tankar och känslor? 
 

• Pratade med kollegor 
• Pratade med vänner/familj 
• Handledning 
• Förträngande av tankar och känslor 
• Söka kunskap/information (för att skapa trygghet i yrkesrollen och bättre kunna 

hantera liknande situationer i framtiden) 
 
Varför valde du att berätta om just denna situation? 
 
Förslag på följdfrågor: 
 

• Kan du berätta mera? 
• Kan du förklara lite närmre? 
• Hur kände du då? 
• Hur menar du då? 
• Hur upplevde du det? 
• Hur tänker du då? 

  


