
Beteckning:________________

Institutionen för Vårdvetenskap och Sociologi  

Mötet mellan misshandlade kvinnor och 
vårdpersonal 

 

 
En litteraturstudie

Carolina Jonasson & Jennie Staaf  
November 2007

Examensarbete C 10 poäng
Omvårdnadsvetenskap 

Sjuksköterskeprogrammet 120 p
Examinator Claudia Lampic

Handledare Gunilla Mårtensson

 
 



 

 

 

 

 

Sammanfattning 
Dagligen misshandlas kvinnor av män. Det är ett folkhälsoproblem som alla har ansvar för att 

lösa. Hjälp finns att få för de kvinnor som har styrkan att söka den. Oftast är vården enda 

kontakten som kvinnorna har med omvärlden. Vårdpersonal möter dessa kvinnor i sin 

yrkesroll och de behöver ha den rätta kunskapen och de rätta verktygen för att kunna hjälpa 

kvinnorna. Syftet med studien var att med aktuell litteratur beskriva hur kvinnor som blivit 

misshandlade av sin partner upplever mötet med vården, samt vårdpersonalens erfarenheter 

och inställningar till mötet med misshandlade kvinnor. 14 internationellt vetenskapliga 

artiklar granskades och sammanställdes sedan i två delar . I den ena fokuseras på kvinnornas 

perspektiv och i den andra vårdpersonalens. Misshandlade kvinnor upplevde att de hade lågt 

förtroende för vårdpersonalen. De kände sig kränkta och inte hörda. Vårdpersonalen å sin sida 

kände att de inte hade adekvat utbildning, resurser och verktyg för att kunna möta 

misshandlade kvinnor. Det finns brister hos vårdpersonalens kompetens för att skapa en trygg 

och förtrolig plats där kvinnorna upplever att de kan söka stöd och råd. För att häva dessa 

brister krävs det att alla människor tar ställning i frågan om kvinnomisshandel.  

 

Nyckelord: Kvinnomisshandel, Patient, Vårdpersonal, Kunskap.  



 

 

 

 

 

Abstract 
Men abuse women every day. It has become a Health Problem which we affects all of us. 

Help is available for those women who have the strength to seek it. Health care personnel are 

often these women�s only contact with the surrounding world. As professionals, health care 

personnel need the right knowledge and resources in order to help abused women. Our aim 

with this study was to describe abused women�s experiences when they seek health care, and 

also to document health care experiences and attitudes towards these women. A literary 

review of 14 scientific articles was conducted. The result was then divided into two sections: 

women�s perspectives and health care personnel�s perspectives. Abused women felt a lack of 

confidence with the health care personnel. They had been violated, and felt that the health 

care personnel did not listen. The health care personnel felt that they needed more training 

and resources in order to work with abused women and help them. The lack of health care 

personnel�s ability to create a safe and confident environment where women feel that they can 

open up and ask for help is a major social problem. In order to correct these flaws, people 

need to take a stand in the matter.  

 

Keywords: Domestic violence, intimate Partner violence, health care personnel, nurses, 

knowledge.  
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1.   Introduktion 
1.1   Kvinnomisshandel 

 

Medvetenheten om misshandlade kvinnors situation har under de senaste åren ökat. Bakom 

denna förändring står framför allt nationella och internationella kvinnorättsorganisationer som 

har aktualiserat problemet och tillåtit kvinnor berätta (Bell & Mosher 1998). Detta märks 

genom uppmärksamhet i media. En sökning på Internet i november 2007, via sökmotorn 

www.google.se och ordet kvinnomisshandel gav nästan 157 000 träffar, sökning på engelska 

frasen domestic violence (svensk översättning: våld i hemmet) gav drygt 15 000 000 träffar på 

samma sökmotor.  

 

Vid misshandelsbrott mot män är det oftast en okänd man som är förövaren, medan kvinnorna 

blir våldtagna, misshandlade eller mördade av män som de har en relation till (Mahoney, 

Williams & West, 2001). Dessa brott ökar ständigt i brottsstatistiken. Enligt 

Brottsförebyggande Rådet (2006) beräknas de preliminära siffrorna år 2006, för anmälda 

misshandelsbrott mot kvinnor i Sverige vara 25 412. I 72 % av dessa anmälningar är offret 

bekant med gärningsmannen. Motsvarande siffror för 1996 är 18 560 anmälda våldsbrott mot 

kvinnor, offret var bekant med förövaren i 79 % av fallen.  

Misshandelsbrott i hemmet är relaterat till de fysiska och psykologiska hälsoproblem som 

finns i samhället och utgör ett stort hot mot folkhälsan i allmänhet (Burke Draucker, 2002; 

Stockholms Läns Landsting, 2006). I en studie utförd i USA (Goodkind, Sullivan & Bybee, 

2004) fann man att de kvinnor som var tillmötesgående d.v.s. gjorde som förövaren sa och 

inte gjorde mycket väsen av sig, visserligen fick lindriga fysiska skador, men led i större 

utsträckning av depression och hade en lägre livskvalitet än de kvinnor som var aktiva genom 

att protestera mot förövaren, kontakta kvinnojour etc. för att få ett slut på misshandeln. Dessa 

kvinnor var också de som utsattes för den misshandel som kan leda till dödlig utgång.   

Riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, är ett samarbetsorgan för 

kvinnojourerna i vårt land. Under 2005 var medlemsjourerna i kontakt med 32 333 kvinnor 

som sökte stöd och baserat på dessa kontakter utfördes 48 687 stödåtgärder (ROKS, 2007 ). 

Telefonrådgivning, stöd vid rättegång eller övrig kontakt med myndigheter är några typer av 

stödåtgärder som gavs av medlemsjourerna.   
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1.1.1  Vad säger lagen? 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763), skall alla människor behandlas lika, d.v.s. 

med respekt för individernas lika värde oavsett ålder, kön, utbildning etc. samt med respekt 

för den enskildes värdighet. Vidare säger lagen att kontakten mellan patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal skall främjas och patienten skall känna trygghet i relationen med 

sjukvården. HSL genomsyras av en humanistisk människosyn, vilket innebär ett genomtänkt 

etiskt förhållningssätt i omvårdnadssituationer. I omvårdnadsarbetet skall enligt SOSFS 1993-

17, arbetet planeras så att patientens säkerhet inte åsidosätts, eller att patientens integritet blir 

kränkt, vidare skall patientens självständighet respekteras och ges möjlighet att aktivt delta i 

beslut rörande sin omvårdnad. För att detta skall kunna ske är det nödvändigt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen innehar lämplig utbildning och rätt kompetens för att utföra 

omvårdnadsarbetet.  

 

1.1.2  Vårdetik 

 

Etiska riktlinjer för sjuksköterskor finns utarbetat av International Council of Nurses, (2006).  

Dessa ligger till grund när sjuksköterskan utför omvårdnadsarbetet. En konkret 

omvårdnadssituation består av både generella och unika komponenter, det är därför viktigt att 

sjuksköterskan, i anslutning till de etiska principerna, även har kunskap i yrket samt förmåga 

att utnyttja sina personliga egenskaper på ett medvetet och klokt sätt, för att göra en 

individuell bedömning om vad som är etiskt korrekt (Jahren Kristoffersen, 2000).  

Medicinsk forskning på sjukdomstillstånd som drabbar både män och kvinnor, exempelvis 

hjärt- och kärlsjukdomar, är mest utvecklad på män som norm, trots att kvinnors 

sjukdomsmönster och reaktioner inte alltid överrensstämmer med mäns. Den forskning som 

fokuserar på kvinnohälsa täcker mest upp fortplantningsorganen (Mosca, Ferris, Fabunmi & 

Robertson, 2004). 

Susan Sherwin är professor i filosofi och kvinnostudier vid Dalhouise University i Canada. 

Hon har specialiserat sig på feministisk etik, vilket innebär sambandet mellan kön och etik i 

medicin och hälsa. Hon är dessutom koordinator för The Feminist Health Care Ethics 

Research Network (Sherwin 1998a). Enligt Sherwin upplever förtryckta människor en högre 

stressnivå med följden att de drabbas oftare av allvarliga sjukdomar (1992). Deras status i 
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samhället kan sedan avspeglas i den behandling de får från sjukvården. Hon hävdar vidare att 

kvinnor är en förtryckt grupp i samhället och därigenom även i vården, de får  

mindre effektiv vård, fler onödiga behandlingar och blir ofta övermedicinerade. Enligt 

Silverberg kan misshandlade kvinnor ses som dubbelt förtryckta, först misshandlas de av sina 

män och sedan löper de risk att få en mindre effektiv vård (2006). Misshandlade kvinnor som 

söker vård befinner sig i en situation där de förlorat kontroll. Vårdaren måste då tänka på att 

inte utöva härskarteknik i situationen, exempelvis påföra skuld- och skamkänsla hos kvinnan, 

och därmed göra förlusten ännu större. 

 

1.2    Problemområde 

 

När misshandlade kvinnor söker vård möts två aktörer. Kvinnan, i egenskap av patient som 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), ska kunna förvänta sig att hon erbjuds en god 

och säker vård, vilket innebär att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov. Vårdpersonalen ställs då inför ett ställningstagande om hur de på ett professionellt och 

etiskt korrekt sätt skall bemöta dessa kvinnor. Vårdtagarna, kvinnorna, har förlorat kontrollen 

i samband med misshandeln och det är viktigt att vårdpersonalen handlar på ett sådant sätt att 

kvinnan inte upplever ytterligare kränkning av deras integritet. Mot denna bakgrund finns det 

anledning att sammanställa aktuell litteratur för att få ökad förståelse av och kunskap om 

mötet mellan misshandlade kvinnor och vårdpersonal.  

 

1. 3   Syfte   

 

Syftet med studien var att genom aktuell litteratur beskriva hur kvinnor som blivit 

misshandlade av sin partner upplever mötet med vården, samt vårdpersonalens erfarenheter 

och inställningar till mötet med misshandlade kvinnor.  

 

1.4  Frågeställningar 

 

1. Vilka upplevelser har misshandlade kvinnor av möten med vården, och hur önskar de 

bli bemötta i vården? 

2. Vilka erfarenheter och inställningar har vårdpersonal av möten med misshandlade 

kvinnor? 
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2.   Metod 
 

2.1  Design 

 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie och omfattade 14 internationellt publicerade 

vetenskapliga artiklar. 

 

2.2  Databaser 

 

Vetenskapliga artiklar söktes i Academic Search Elite, nämns härefter som ASE, samt 

Medline, se tabell 1. 

 

2.3  Sökord 

 

Sökord: domestic violence, attitudes, experience. Tillägg av sökordet nursing genererade 

endast 3 träffar totalt, vilket gjorde att det valdes bort.    

 

2.4  Utfall av sökning 

 

Tabell 1. Utfall av sökning 

Databas Sökord Antal 

utfall 

Dubbletter Valda 

artiklar 

Academic Search 

Elite 

�domestic violence� experience   18  1 

Academic Search 

Elite 

�domestic violence� attitudes   7 2 2 

Medline �domestic violence� experience  44  3 

Medline �domestic violence� attitudes   50 9 5 

Manuell sökning    3 

Totalt  119  14 
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2.5  Kriterier för urval av källor 

 

Alla abstrakt lästes, artiklar valdes utifrån följande kriterier: 

 

Studierna skulle vara publicerade mellan januari 2000 och mars 2007 samt finnas tillgängliga 

utan kostnad i Fulltext via internet. Studierna skulle vara utförda i U.S.A. och Europa där 

kulturen liknar den i Sverige. Studierna skulle beskriva a) misshandlade kvinnor i åldrarna 18-

65 år, och deras upplevelser och erfarenheter av möten med vården, och/eller b) 

vårdpersonalens erfarenheter av och/eller inställningar till mötet med misshandlade kvinnor. I 

databasen Medline var det möjligt att kryssa i kvinnor och ålder i sökningen samt avgränsa 

med tid. I databasen Academic Search Elite var det endast möjligt att avgränsa med tid. Först 

utfördes sökningen inom vald tidsram, därefter fanns möjligheten att avgränsa sökningen 

ytterligare inom olika ämnen. �Abused women� valdes, och slutresultatet återfinns i tabell 1. 

Vid ordinarie sökningar blev vi hänvisade till andra artiklar som inte kom med i första 

sökningen. Utifrån dessa valdes manuellt 3 artiklar efter att ha studerat abstrakt i förhållande 

till den aktuella studiens frågeställning. Studier där inblandning av droger, sexuella övergrepp 

och graviditet var variabler, samt litteraturstudier valdes bort.  

 

2.6  Valda källor & kvalitetsanalys 

 

Tabell 2. Kvalitetsanalysförteckning  

Författare, Land, Årtal Databas Område Bevisvärde Design 

Burge et al., USA, 2005 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Chang et al., USA, 2005 Man Med Kvinnornas 1 Undersökande 

Flinck et al., Finland, 2005 ASE Kvinnornas 1 Undersökande 

Chang et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Lutenbacher et al., USA, 2003 ASE Kvinnornas 2 Beskrivande 

Petersen et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Undersökande 

Battaglia et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Bacchus et al., GB, 2002 Man ASE Kvinnornas 2 Beskrivande 

 

 

 



6 

 

Tabell 2. Kvalitetsanalysförteckning av artiklar ur vårdpersonalens perspektiv 

Författare, Land, Årtal Databas Område Bevisvärde Design 

Burge et al., USA, 2005 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Chang et al., USA, 2005 Man Med Kvinnornas 1 Undersökande 

Flinck et al., Finland, 2005 ASE Kvinnornas 1 Undersökande 

Chang et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Lutenbacher et al., USA, 2003 ASE Kvinnornas 2 Beskrivande 

Petersen et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Undersökande 

Battaglia et al., USA, 2003 Medline Kvinnornas 2 Beskrivande 

Bacchus et al., GB, 2002 Man ASE Kvinnornas 2 Beskrivande 

     

Gutmanis et al., Canada, 2007 Medline Vårdpersonalens 1 Beskrivande 

Nicolaidis et al., USA, 2005a Medline Vårdpersonalens 2 Beskrivande 

Häggblom et al., Sverige, 2005 ASE Vårdpersonalens 2 Beskrivande 

Varjavand et al., USA, 2004 Medline Vårdpersonalens 2 Beskrivande 

Zink et al., USA, 2004 Medline Vårdpersonalens 2 Undersökande 

Bryant & Spencer, USA, 2002 Man Med Vårdpersonalens 2 Undersökande 
Man Med = Manuell sökning i Medline 
Man ASE = Manuell sökning i Academic Search Elite 
 

2.7  Dataanalys 

 

De inkluderade studierna har granskats och värderats. En granskningsmall har använts för att 

kartlägga studiernas kvalitet utifrån studiernas design, urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalys och trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2003). Utifrån 

Forsberg & Wengströms rekommendationer har kvaliteten bedömts på en tregradig skala, där 

ett (1) är högt bevisvärde och tre (3) är lågt, se tabell 2. Granskningsmallen bestod av 8 

kriterier som skulle vara uppfyllas, beroende på hur många av dessa kriterier som uppfylldes 

så fick studierna sitt bevisvärde efter det. För att få bevisvärde ett (1) krävdes 7-8 positiva 

svar, två (2) krävde 5-6 positiva svar, tre (3) krävde 3-4 positiva svar. Lägre än 3 positiva svar 

gav inget bevisvärde alls.  

För att besvara forskningsfrågan har artiklarna lästs igenom vid flertal tillfällen. I texten har 

delar som svarat på forskningsfrågorna markerats. Studierna har under arbetets gång delats in 

i misshandlade kvinnors perspektiv samt vårdpersonalens perspektiv och tilldelats ett 
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kodnummer som användes under analysprocessen. Dessa kodnummer togs bort vid 

renskrivningen av studien. Artiklarnas resultat sammanfattades skriftligen var för sig. Därefter 

kategoriserades resultatet i fyra kategorier, se tabell 3.  

Under granskningen markerades två engelska fraser som närmast kan översättas till 

kvinnomisshandel. Vi har i resultatet valt att använda de engelska fraserna, den ena är IPV = 

Intimate Partner Violence, den andra är DV = Domestic Violence.  

Huvudresultatet i de inkluderade studierna har sammanfattats i löpande text.   

 

2.8  Forskningsetiska övervägande 

 

Valda studier var publicerade och därför redan genomgått etisk granskning.   

Genom att strikt följa inklusionskriterierna minskades risken för subjektiva värderingar vid 

val av källor.  
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3.   Resultat 
 

3.1  Sammanfattning av valda artiklar 

 

Resultatet presenteras enligt 4 kategorier, se tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt av kategorier, (n=4) 

Kategorier 

Kvinnornas upplevelser 

Kvinnornas önskningar 

Erfarenheter & inställningar av att inte fråga

Erfarenheter & inställningar av att fråga 

 

 

Åtta studier beskrev kvinnornas upplevelser och önskningar om vården (Burge, Schneider, 

Ivy & Catala, 2005; Chang, Cluss, Ranieri, Hawker, Buranosky, Dado et al., 2005; Flinck, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005; Chang, Decker, Moracco, Martin, Petersen & Frasier, 

2003; Lutenbacher, Cohen & Mitzel, 2003; Petersen, Moracco, Goldstein & Anderson Clark, 

2003; Battaglia, Finley & Liebschutz, 2003; Bacchus, Mezey & Bewley, 2002).  

Sex inkluderade studier kategoriserades under vårdpersonalens erfarenheter om mötet med 

misshandlade kvinnor (Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & MacMillan, 2007; Häggblom, 

Hallberg & Möller, 2004; Nicolaidis, Curry & Gerrity, 2005a; Varjavand, Cohen, Gracely & 

Novack, 2004; Zink, Reagan, Goldenbar, Pabst & Rinto, 2004; Bryant & Spencer, 2002), se 

tabell 4 och 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Tabell 4. Översikt av artiklar ingående i analysarbetet ur kvinnornas perspektiv, n = 8 

Författare, 
Land 

Ansats Deltagare Datainsamlings-
metod 

Resultat 

Burge et al., 
USA, 2005 

Kvantitativ  n=253 Enkät  Kvinnorna hade lite förtroende till VP. De 
flesta ville att VP vågar fråga om IPV. VP 
skulle lyssna, ge tid. VP skulle kunna ge 
stöd och hjälp.  

Chang et al., 
USA, 2005 

Kvalitativ n=21 Intervju Kvinnorna ville att VP skulle agera vid 
misstanke om IPV. Information skulle 
finnas tillgänglig överallt. Viktigt att ge 
kvinnorna valmöjligheter. VP skulle inte 
diktera och berätta hur kvinnorna skulle 
agera.        

Flinck et al., 
Finland, 2005 

Kvalitativ n= 67 Intervju 
Fokusgrupper 

Kvinnorna ansåg att det var viktigt att VP 
vågade fråga om IPV. VP skulle ge råd 
och erbjuda hjälp. VP skulle inte uppträda 
fördömande och undervärdera kvinnornas 
upplevelser.  Resurser i förebyggande 
syfte var också önskvärt att det fanns.  

Chang et al., 
USA, 2003 

Kvalitativ n=41 Intervju 
Fokusgrupper 

Kvinnorna ansåg att det var positivt att VP 
frågade om IPV, isoleringen avbröts, 
ingen hemlighet. Negativa konsekvenser 
av att VP fråga var rädsla för att bli dömd 
av vårdaren, och ökad rädsla för 
konsekvenser.  

Lutenbacher et 
al., USA, 2003 

Kvalitativ n=40 Intervju 
Focusgrupper 

Kvinnorna ansåg att VP inte hade 
förståelse för deras situation. VP verkade 
inte veta hur de skulle bete sig på ett 
korrekt sätt, VP borde ha bättre, adekvat 
utbildning. Kvinnorna tyckte det var 
viktigt att VP vågade fråga.  

Petersen et al., 
USA, 2003 

Kvalitativ n=67 Intervju 
Focusgrupper 

Kvinnorna ansåg att VP inte kunde 
erbjuda vad som behövdes. De upplevde 
att VP saknade tid, kunskap, intresse och 
resurser. Kvinnorna önskade att VP 
vågade fråga om IPV. Kvinnorna ville 
också att hjälp och information skulle vara 
lättillgänglig.  

Battaglia et al., 
USA, 2003 

Kvalitativ n=27 Intervju Kvinnorna ansåg att det var viktigt att VP 
vågade fråga om IPV. Det var viktigt att 
VP visade förståelse och empati. VP 
skulle inte vara fördömande. Hjälpen 
skulle vara lättillgänglig.  

Bacchus et al., 
Storbritannien, 
2002 

Kvalitativ n=16 Intervju Kvinnorna ansåg att de inte fick tid och 
respekt när de sökte hjälp. Några få 
uppgav självmant att det fanns problem, 
ännu färre blev tillfrågade.  

VP = vårdpersonal IPV = Intimate Partner Violence 
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Tabell 5. Översikt av artiklar ingående i analysarbetet ur Vårdpersonalens perspektiv,  

n = 6 

Författare, 
Land 

Ansats Deltagare Datainsamlings-
metod 

Resultat 

Gutmanis et al., 
Canada, 2007 

Kvantitativ n=931 Enkät De flesta svarade att de inte hade någon 
formell utbildning i hur man skall hantera 
misshandlade kvinnor. 74 % av 
vårdpersonalen sa att man rutinmässigt tog 
upp ämnet på sina kliniker. Mer erfarenhet 
och utbildning ökade beredskapen att agera 
i ämnet.  

Nicolaidis et 
al., USA, 
2005a 

Kvantitativ n=284  Enkät De som deltog i Workshopen om IPV 
visade sig ha en effekt på hur de hanterar 
IPV. De visade sig få en ökad förståelse och 
säkerhet i att fråga om IPV. Det visar 
enkäterna de fick göra innan och 4v-6mån 
efter workshopen. 

Häggblom et 
al., Sverige, 
2005 

Kvantitativ n=133 Enkät Sjuksköterskorna hade lite 
erfarenhet/kunskap. De frågade inte av 
respekt för integritet och det var svårt att 
formulera. Vid svåra skador ställdes frågan 
oftare. Utbildning och träning fick en ökad 
förståelse och beredskap på att möta 
kvinnorna. 

Varjavand et 
al., USA, 2004 

Kvantitativ n=103 Enkät De flesta tycker att DV är ett hälsoproblem 
som VP ansåg att de kunde hantera på ett 
effektivt sätt. Övriga var osäkra och 
upplevde att de inte hade tillräckligt med 
kunskap. 57 % sa att man skulle fråga mer 
om DV om det var på uppdrag från staten.   

Zink et al., 
USA, 2004 

Kvalitativ n=44 Intervju 
Focusgrupper 

De flesta frågade yngre kvinnor om IPV 
äldre kvinnor över 55 år frågade man inte. 
En del tyckte inte att det var ett 
hälsoproblem. De efterlyste samhällsinsats 
för att få ökad förståelse om IPV.   

Bryant & 
Spencer, USA, 
2002 

Kvantitativ n=118 Enkät Förlossningsläkare och gynekologer var 
mer benägna att ställa frågor om våld i 
hemmet förekom än andra vårdgivare. 

 
VP = vårdpersonal DV = Domestic Violence IPV = Intimate Partner Violence 
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3.2.1  Kvinnorna 

 

En studie som utgick från kvinnornas perspektiv hade en kvantitativ ansats (Burge et al., 

2005), resterande sju (Chang et al., 2005; Flinck et al., 2005; Chang et al., 2003, Lutenbacher 

et al., 2003; Petersen et al., 2002; Battaglia et al., 2003; Bacchus et al., 2002) hade en 

kvalitativ ansats. Utifrån denna studies frågeställning kunde två teman utrönas i artiklarna, 

upplevelser samt önskningar.  

 

3.2.1.1  Kvinnornas upplevelser 

 

De flesta studier visade hur kvinnorna hade negativa upplevelser av mötet med olika 

vårdgivare. Det handlade framförallt om att kvinnorna inte kände förtroende för personalen, 

ofta berodde detta på tidsbrist (Burge et al., 2005; Chang et al., 2005; Flinck et al., 2005; 

Chang et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; Petersen et al., 2002; Battaglia et al., 2002; 

Bacchus et al., 2002). En annan faktor som spelade in vad gäller förtroende var att de fick 

sällan kontinuitet i vården, det var olika läkare, olika sjuksköterskor varje gång de sökte vård. 

En del kvinnor ansåg att förtroendet ökade om man fick träffa samma läkare, men även 

läkarens kön spelade in, kvinnliga läkare föredrogs (Bacchus et al., 2002). Bacchus et al. kom 

även fram till att förtroendet ökade när vården utfördes i hemmet. Stressen var inte lika 

påtaglig och man kände en trygghet av att vara i hemmet (2002).  

Att vårdpersonalen verkade sakna kunskap och resurser för IPV minskade kvinnornas 

förtroende för vården (Burge et al., 2005; Chang et al., 2005; Flinck et al., 2005; Chang et al., 

2003; Lutenbacher et al., 2003; Petersen et al., 2002; Battaglia et al., 2002; Bacchus et al., 

2002). En del artiklar talar även om att kvinnorna upplevde att vårdpersonalen saknade 

intresse för att hjälpa dem. Det beskrivs hur läkarna bara fyller i rapporter och kontaktar 

polisen, men kvinnorna erbjuds inte hjälp att ta sig ur det destruktiva förhållandet. När 

kvinnorna har valt att berätta har läkarna svarat med att endast behandla den medicinska 

åkomman (Flinck et al., 2005; Petersen et al., 2002). En kvinna berättar när hon hade fött sitt 

tredje barn hade en sköterska frågat om de blåmärken som kvinnan hade. Sköterskan trodde 

att det var resultat av en bilolycka. När kvinnan svarade att det var hennes man som hade 

orsakat skadorna hade sköterskan bara lämnat salen och sedan sades det inget mer om saken 

(Lutenbacher et al., 2003). 
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När vårdpersonalen vågade fråga om IPV kunde det upplevas på olika sätt. Ofta beroende på 

var i livet man befann sig. Negativa erfarenheter var att frågan om IPV gjorde att kvinnorna 

upplevde att deras integritet kränktes. Frågan kunde anses vara besvärlig, eller påflugen samt 

oro och rädsla för vad konsekvenserna skulle bli om de berättade (Burge et al., 2005; Chang 

et al., 2005; Chang et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; Petersen et al., 2002). Vårdpersonal 

som försökte diktera hur kvinnorna skulle agera för att ta sig ur förhållandet upplevdes som 

kränkande, känslan av att vara i kontroll fanns inte (Chang et al., 2005). 

Det positiva med att få frågan om IPV, även om kvinnorna valde att inte berätta, så var det 

ändå en bekräftelse att få frågan. De ansåg att de fick en bekräftelse på att IPV var ett problem 

och ingenting de skulle acceptera. Känslan att bli sedd och att någon brydde sig uppskattades 

hos kvinnorna och underlättade för kvinnan att eventuellt nästa gång berätta om sin situation. 

En kvinna beskrev hur hon funderat efter att en sjuksköterska ifrågasatt varför kvinnan utsatte 

sig för våldet:  

 

And that planted a seed in me. I didn�t leave then, maybe 4 or 5 years  

later� It took me a long time to act, but she more than helped (Chang et al., 

2005). 

 

I de fall där kvinnorna berättade hur det var och de bemöttes med respekt, samt att de inte 

blev fördömda upplevde kvinnorna en lättnad att få prata om det. Hemligheten som de haft 

under en längre tid var inte längre en hemlighet. En del kvinnor bara uppskattad chansen att få 

berätta, även om de inte själva hade resurser att ta sig ur situationen (Flinck et al., 2005; 

Chang et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; Battaglia et al., 2002).   

 

3.2.1.2  Kvinnornas önskningar 

 

En önskning som genomsyrar samtliga artiklar som fokuserat på kvinnornas synvinkel är att 

de vill att vårdpersonalen skall våga fråga om DV, dessutom är det viktigt att vårdpersonalen 

visar empati och respekt för individens integritet. De kanske väljer att inte svara, eller ens 

göra något aktivt vid frågetillfället men vetskapen om att någon bryr sig är ofta tillräckligt, 

och ger kvinnorna chansen att ta fram ett tabubelagt ämne i ljuset (Burge et al., 2005; Chang 

et al., 2005; Flinck et al., 2005; Chang et al., 2003; Lutenbacher et al., 2003; Petersen et al., 

2002; Battaglia et al., 2003; Bacchus et al., 2002).  
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Among 12 women who had been hit or hurt by their male partners in the past 

year, all believed physicians should ask about family conflict (Burge et al., 

2005). 

 

I en studie menade kvinnorna att de ville ha screening som rutin. Beroende på dagsform, var 

det inte alltid säkert att man vågade berätta första gången, men får man frågan tillräckligt 

många gånger, så till slut berättar man (Battaglia et al., 2003). 

Kvinnorna önskade information om hur de ska kunna gå till väga för att komma ur sitt 

destruktiva förhållande (Burge et al., 2005;Chang et al., 2005;Flinck et al., 2005;Petersen et 

al., 2002). Det var viktigt att vårdpersonalen kom med vägledande råd, och inte dikterade för 

kvinnorna om hur de skulle göra för att lösa situationen. Kvinnorna måste själva lösa 

situationen med hjälp och stöd av vårdpersonalen (Chang et al., 2005).  

Bortaget om information på andra ställen än vården�. 

Stödgrupper och terapi borde kunna erbjudas på andra ställen än kvinnojourer, där kvinnan 

har möjlighet att vara anonym. En kvinnojour vet alla varför man besöker, men ett sjukhus 

kan man besöka av många fler legitima, mindre skamliga, orsaker och försvinna in i mängden 

(Chang et al., 2005).   

Kvinnorna önskade att det fanns tillgång till stöd och resurser i förebyggande syfte. Inte bara 

hjälp när tragedin redan har utspelat sig (Flinck et al., 2005). 

Slutligen önskade kvinnorna att vårdpersonalen hade mer kunskap, bättre utbildning samt mer 

resurser att hantera dessa frågor i praktiken. Vårdpersonalen behöver även få utbildning om 

vilken sorts hjälp som samhället kan erbjuda (Lutenbacher et al., 2003; Battaglia et al., 2003).  
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3.2.2  Vårdpersonalen 

 

I studierna beskrivs vårdpersonalens erfarenhet och inställningar av att möta misshandlade 

kvinnor i vården. I fyra av studierna har man använt kvantitativa enkäter (Gutmanis et al., 

2007; Häggblom et al., 2004; Varjavand, Cohen et al., 2004; Bryant & Spencer, 2002). I en 

studie har man använt sig av enkäter och fokusgrupper (Nicolaidis et al., 2005a). En studie 

har man använt sig av intervjuer (Zink et al., 2004). Under arbetets gång kunde två teman 

skönjas i texterna. Det handlade om att fråga, eller inte fråga, om Domestic Violence, DV.   

 

3.2.2.1  Erfarenheter & inställningar av att inte fråga 

 

Beroende på vilket tillstånd kvinnan befann sig i spelade en stor roll om man skulle fråga eller 

inte och vilken klinik man sökte hjälp hos. Var den fysiska skadan lindrig undvek 

vårdpersonalen frågan. Även om det ibland fanns rutiner på vårdinstanser för att våga fråga 

om DV, utnyttjades dessa sällan i praktiken (Gutmanis et al., 2007; Häggblom et al., 2005; 

Zink et al., 2004, Bryant & Spencer, 2002). När vårdpersonalen valde att inte fråga var det för 

att de inte visste hur de skulle formulera frågan, rädsla för att kvinnorna skulle uppleva det 

som stötande och att deras integritet kränkts, eller för att vårdpersonalen inte kände till att det 

fanns rutiner. Vårdpersonalen kände sig inte bekväm i situationen vilket leder till att de 

undviker att ta upp frågan (Häggblom et al., 2005; Varjavand et al., 2004). Vårdpersonalen 

ansåg dessutom att de inte hade tillräckligt med erfarenhet eller utbildning i att möta dessa  

kvinnor i vården, inte heller kunskap om vilka resurser som finns i samhället för dessa 

kvinnor (Gutmanis et al., 2007; Varjavand et al., 2004; Nicolaidis et al., 2005a; Häggblom et 

al., 2004). Nicolaidis et al. menar dessutom att det var svårt att ställa frågan till kvinnan, då 

kvinnan sällan var ensam, och den våldsamme mannens närvaro troligtvis hindrade kvinnan 

från att våga berätta (2005a). I Zink et al. studie fanns det dessutom vårdinstanser där man 

inte ansåg att kvinnomisshandel var ett medicinskt hälsoproblem (2004). Om patienten inte 

själv tog upp frågan ansåg vårdpersonalen att de inte letar efter nya problem hos patienterna. 

Patienter med hög ålder, 55+, eller patienter med låg social status samt invandrare fick sällan 

frågan om IPV (Varjavand et al., 2004; Zink et al., 2004). 
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3.2.2.2  Erfarenheter & inställningar av att fråga 

 

Det som alla studier visar är att de flesta tycker att detta är ett hälsoproblem. Det man är 

överens om är att man måste öka medvetenheten i vården och samhället om detta tabubelagda 

problem. Man måste inse att det förekommer misshandel på kvinnor, man pratar om attityder 

och barriärer (Gutmanis et al., 2007; Nicolaidis et al., 2005a; Häggblom et al., 2004; 

Varjavand et al., 2004; Zink et al., 2004; Bryant & Spencer, 2002). Flera studier visar att 

vårdpersonalen upplevde att erfarenheten av att möta dessa kvinnor och hur man agerar runt 

dem beror på hur mycket erfarenhet och träning man har med sig i bagaget. Vårdpersonalens 

säkerhet och beredskap att ta upp frågan om misshandel ökade i takt med att det fick 

utbildning och erfarenhet (Gutmanis et al., 2007; Nicolaidis et al., 2005a; Häggblom et al., 

2004; Varjavand et al., 2004; Zink et al., 2004). Nicolaidis et al. visar detta genom att 

genomföra en utbildning i en så kallad workshop i ämnet (2005a). Deltagarna fick först svara 

på en enkät, därefter fick de medverka i en workshop där man visade film i ämnet, men även 

hade diskussionsgrupper där deltagarna fick ventilera sina åsikter och erfarenheter. Merparten 

av deltagarna, (90 %), fick en ökad förståelse för misshandlade kvinnors utsatta position. I 

Gutmanis et al. enkätstudie som bland annat fokuserade på parametrar som: beredskap, 

självförtroende, våga fråga om misshandel och uppföljning, fann man en statistisk signifikant 

skillnad mellan parametrarna beredskap och träning/erfarenhet/utbildning. Man hade högre 

beredskap när man hade mer träning, erfarenhet och/eller utbildning (2007).  

Vårdpersonalen på akutmottagningar frågade kvinnorna i större utsträckning om misshandel 

än de som jobbade inom vanlig folkhälsa typ primärvård. Hade vårdpersonalen dessutom  

egen erfarenhet av DV, hos sig själv eller i närmsta släktskapet/vänkretsen, var det vanligare 

att vårdpersonalen ställde frågan (Gutmanis et al., 2007). Vårdpersonalen hade större  

benägenhet att fråga om IPV om kvinnorna var yngre eller hade hög social status (Varjavand 

et al., 2004; Zink et al., 2004). 

Vårdpersonal på kvinnokliniker har mer erfarenhet av att möta dessa kvinnor och det 

resulterar i att de frågade kvinnorna om DV i större utsträckning än vad andra kliniker gjorde.  

Inom primärvården frågade man kvinnor i liten utsträckning om DV (Bryant & Spencer, 

2002). 

Många sjuksköterskor accepterade att misshandlade kvinnor inte ville svara på frågor om det 

som har hänt men de flesta sjuksköterskor uppmuntrade kvinnorna att rapportera till polisen 

samt informerade om kvinnans rättigheter (Häggblom et al., 2005). Bryant & Spencer�s studie 
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visade att om kvinnorna klagade på psykisk misshandel, om säkerheten för patienten var 

hotad eller om man misstänkte att det fanns vapen i hemmet så skulle man, enligt riktlinjer, 

rapportera det vidare till polisen (2002). 
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4.   Diskussion 
 

4.1  Huvudresultat/slutsats 

 

Kvinnorna hade till största del negativa upplevelser av att möta vården. Merparten av 

kvinnorna upplevde att de hade lite förtroende för vårdpersonalen. I de fall där de valde att 

berätta var det vanligt att vårdpersonalen inte tog dem på allvar. I enstaka fall hade kontakten 

varit positiv och lett till en ljusning i deras tillvaro. De flesta kvinnorna önskade att 

vårdpersonalen hade som rutin att alltid fråga om Domestic Violence och Intimate Partner 

Violence. Vidare önskade de att vårdpersonalen behandlade dem med respekt. I ett par studier 

önskade kvinnorna att vårdpersonalen hade mer kunskap om deras situation och hade 

möjlighet att informera om vilka stöd och resurser som samhället hade att erbjuda. 

Vårdpersonalen upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap och erfarenhet att möta 

dessa kvinnor i vården. Några studier visade dessutom att vårdpersonalen inte tog kvinnorna 

på allvar, de ansåg att Domestic Violence och Intimate Partner Violence inte var ett problem 

som hörde hemma i vården, annat än att plåstra om de fysiska skador som kvinnorna fått 

under misshandeln. Den vårdpersonal som vanligtvis arbetade med bara kvinnor hade mer 

kunskap och kände sig mer trygg i sin yrkesroll vilket ledde till att de vågade fråga kvinnorna 

och därigenom hade beredskap att hjälpa dem. Resultatet kan sammanfattas som att det finns 

stora brister i hur vården skall hantera Domestic Violence och Intimate Partner Violence, 

vilket leder till att kvinnorna känner ett misstroende. Ur båda synvinklarna uppfattades 

Domestic Violence och Intimate Partner Violence som ett hälsoproblem, men även ett 

samhällsproblem 

 

4.2  Resultatdiskussion 

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att misshandlade kvinnor som söker hälso- och 

sjukvård inte upplever att de får den hjälp de behöver. Enligt svenska Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) ska kvinnor kunna förvänta sig att de erbjuds en god och säker 

vård, vilket innebär att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov. 

Vårdpersonalen ställs då inför ett ställningstagande om hur de på ett professionellt och etiskt 

korrekt sätt skall bemöta dessa kvinnor. Enligt Wattson så kännetecknas en god sjuksköterska 

av lyhördhet för den enskilda individen är en unik varelse och dennes känslor skall beaktas 
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(1993). Utifrån våra resultat får man dra slutsatsen att det är svårt för de misshandlade 

kvinnorna att få den vård de förtjänar och förväntar sig. Silverberg menar att samhällets 

normer ger män fördelar vilket även avspeglas i vården (2006). Författarna till denna studie 

menar att misshandlade kvinnor redan är i underläge när de söker vårdkontakt. De blir dubbelt 

förtryckta, först genom misshandeln sedan genom att negligeras i vårdmötet. Vårdpersonalen 

plåstrar om och sen lämnar övriga ohälsoproblem, låg självkänsla, rädsla och andra psykiska 

besvär därhän. För detta finns det stöd i tidigare studier, Sherwin pratar även hon om hur 

vården fokuserar på det medicinska problem medan psykiska besvär faller utanför ramen av 

vad som gäller hälsovård (1998a). Kathryn Pauly Morgan beskriver hur två författare, 1979, 

berättar hur kvinnor behandlas i vården (1998). De beskriver hur våldsutsatta kvinnor ofta 

möts med nonchalans och bagatellisering. Föreliggande studie visar att det händer att 

misshandlade kvinnor upplever sig kränkta när de söker vård detta leder till att kvinnorna inte 

känner förtroende för vården, samtidigt som sjuksköterskor känner att de saknar kunskap och 

beredskap att möta dessa kvinnor. Susan Sherwin illustrerar detta i sin bok No longer a 

patient (1992), citat hämtat ur den svenska översättningen Bioetik i ett feministiskt perspektiv 

(1998b) sid. 238:  

Misshandlade kvinnor som kommer till akuten lappas ihop av tjänstgörande 
specialister och blir kanske hänvisade till lokala kvinnojourer där de kan stanna 
tillfälligt � om det finns plats. Förebyggande hälsovård, som skulle kunna 
hjälpa den som misshandlar att inte vara våldsam, finns vanligtvis inte. Detta 
leder till att många kvinnor blir fångar i ett kretslopp av att återvända hem till 
sin våldsamma partner, att komma tillbaka till sjukhuset igen med allvarligare 
skador (där de får möta en frustrerad personal, som ofta klandrar dem för 
upprepade episoder) och att återhämta sig i en tillfällig jourbostad. Under tiden 
blir deras barn intimt förtrogna med våld som ett sätt att hantera personliga 
spänningar och präglas på så vis att föra mönstret vidare till nästa generation. 

 

Vår studie visar också att övervägande vårdpersonal tycker att kvinnomisshandel är ett 

problem och att de vill fråga om misshandel förekommer i hemmet. I en studie av Nicolaidis 

som har undersökt vad vårdpersonal tycker om att möta dessa kvinnor fann de att en 

övervägande del vårdpersonalen av tycker att det är på deras ansvar att fråga om Intimate 

Partner Violence men att det var väldigt få som verkligen frågade om det i verkligheten 

(2005b). Vårdpersonalen som enligt vår studie anser att de lider brist på kunskap i ämnet, kan 

inte tillgodose kvinnan med den vård som hon är i behov av. Det rinns därmed risk för att 

vårdpersonalens bristande kunskap skapar en osäkerhet hos kvinnan huruvida hon skall våga 

berätta eller inte. Även om det finns tydliga riktlinjer för hur man skall hantera misshandlade 

kvinnor, så är det inte säkert att sjuksköterskorna känner till dessa. Enligt Häggblom et al. 
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fanns rutiner, men 91 % av sjuksköterskorna kände inte till dem (2005). Vår studie visar att 

om vårdpersonalen vågade fråga så skulle kvinnorna troligtvis berätta, kanske inte första 

gången eller andra men, man sår ett frö som får gro och när kvinnan känner sig redo kanske 

hon öppnar sig och berättar om sin situation. Författarna till denna studie såg att man från 

både vårdpersonalens och kvinnornas perspektiv ville öka medvetenheten i samhället om 

detta problem. FN�s Declaration on the Elimination of Violence against Women, 

(Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor), som antogs av FN:s generalförsamling 

1993 handlar om att öka medvetenheten om kvinnomisshandel. Denna deklaration är av 

historisk och praktisk betydelse, eftersom den klart definierar och synliggör mäns våld mot 

kvinnor som ett samhällsproblem (United Nations, 1993). I denna deklaration menar man att 

våld mot kvinnor innebär alla våldshandlingar, fysiska, sexuella och psykiska oavsett om det 

sker innanför hemmets fyra väggar, eller ute på gatan. Det FN vill få fram i sin deklaration är 

att detta är ett förekommande problem och att det måste stoppas. Man anser att FN:s ansvar i 

frågan är att skapa ett samarbete internationellt och på regional nivå. Man vill genom möten 

och seminarier öka samhällets medvetenhet om att våld mot kvinnor skall stoppas. FN vill väl 

men författarna tror att det stora problemet inte är att komponera rutiner som världens alla 

länder skall följa, utan att rent praktiskt få in tänkande hos människorna. Föreliggande studie 

visade att vårdpersonalen anser att de inte känner sig trygga i bemötandet av misshandlade 

kvinnor beroende på kunskapsbrist om bl.a. rutiner styrks av en undersökning som 

Rikskvinnocentrum (RKC) i Uppsala utfört i Sveriges landsting (Andreasson, Stenson, Björck 

& Heimer 2006). Undersökningen ville visa hur många landsting som hade handlingsplaner 

och/eller rutiner för hur man skulle agera i mötet med misshandlade kvinnor. Det visade sig i 

att endast hälften av sjukhusen (21/40) och primärvårdsområden (23/50) hade vårdprogram 

för misshandlade kvinnor.  
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4.3  Metoddiskussion 

 

Artiklarna har valts ut och kritiskt granskats av två personer vilket ökar trovärdigheten och 

minskar risken för att subjektiva värderingar har vägt in vid valet av artiklar och tolkningar 

(Polit & Beck, 2004). Författarna har haft kontinuerlig kontakt med handledare som stöttat 

och guidat oss genom arbetets gång. Diskussioner förts med kurskamrater vars synpunkter har 

beaktats i vår process. Artiklar från 2000-2007 har använts, vilket innebär att vi hållit oss med 

aktuell information. Inkluderade artiklar finns noggrant beskrivna i Tabell 2 och 4.   

Genom att ha följt Forsberg & Wengström (2003) rekommendationer vad gäller urval, 

värdering och analys av valda artiklar ökar trovärdigheten av denna studie.  

De två olika sökordskombinationerna, �domestic violence experience� och �domestic 

violence attitudes� skiljdes åt endast på ett ord, experience & attitudes. Hade man valt att 

kombinera på fler sätt finns möjligheten att fler artiklar hittats i ämnet. Då vi hade valt att 

exkludera potentiella artiklar för att de inte fanns tillgängliga kostnadsfritt i full text, finns en 

risk att resultatet har påverkats. Då vi är ovana granskare av kvalitet i vetenskapliga artiklar 

kan det ha påverkat kvalitetsgranskningen enligt tabell 2. En tregradig skala enligt Forsberg & 

Wengström (2003) valdes och risk finns för att granskningen blivit strängare än den hade 

blivit om vi hade mer erfarenhet av kvalitetsgranskning. Då samtliga granskade artiklar var på 

engelska, kan det finnas en liten risk att viktiga nyanser har blivit förlorade. Av denna 

anledning valde vi att använda citat på originalspråk.  

 

4.4  Allmän diskussion 

 

Vår slutsats är att vårdpersonalen inte har rätt kunskap, utbildning, för att möta misshandlade 

kvinnor, detta leder till att kvinnorna inte har förtroende till vården och därför inte söker 

hjälp. Moment 22 träder i kraft, d.v.s. ett cirkelresonemang. Vi vill inte argumentera för att all 

vårdpersonal saknar handlingsförmåga och kompetens att ta emot misshandlade kvinnor. Det 

finns vårdpersonal som är förstående, ödmjuka och kan hjälpa misshandlade kvinnor men 

som Susan Sherwin säger �they are exceptional not typical� (1998a, s. 30).  

Vi tror att för att kunna häva detta är det viktigt att vårdpersonalen får mer, och bättre 

utbildning i bemötande av förtryckta människor i allmänhet, men kvinnor i synnerhet. 

Vårdpersonalen behöver även information om vad samhället kan göra för misshandlade 

kvinnor. Rutiner om rättsintyg, kvinnojourer etc. Fortbildning är bra, men då det är vår 
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erfarenhet att äldre vårdpersonal som arbetat i många år kan ha svårt att ta till sig nya rutiner 

är det än mer lämpligt att lägga mer resurser på de existerande vårdutbildningarna. Inte bara 

sjuksköterskeprogrammet och läkarlinjen utan även andra utbildningar inom vården, 

undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeuter. Detta stödjer Bell & Mosher (1998), de 

menar att kunskap om kvinnomisshandel måste systematiskt implementeras i 

utbildningsprocessen. Det krävs även en förändring i samhället. Då samhället är strukturerat 

så att män favoriseras och kvinnan kallas det andra könet, för att citera Simone de Beauvoir, 

som 1949 skrev en tankeväckande och rolig roman om manssamhällets alla myter om 

kvinnan. Vi måste som Sherwin säger, skapa ett vårdsamhälle där vi ser till den unika 

individen och acceptera att alla människor kräver olika typer av vård (1998a). Män och 

kvinnor måste bli mer jämställda som individer. Det har visserligen hänt mycket sen 1979, då 

Cohen och Backhouse skrev sin artikel om hur kvinnor behandlas. Artikeln som de skrev blev 

först inte publicerad med hänvisning till att kvinnorna inte skulle förstå och ta till sig 

budskapet (Morgan 1998). Svenska staten försöker göra sitt med pappadagar, så att kvinnorna 

inte ska hamna på efterkälken i det professionella arbetslivet. Men även den lilla människan 

kan göra något. Fast det är också viktigt att inte bara kvinnor slår ifrån, utan även männen 

säger ifrån. Män som misshandlar sina kvinnor är väldigt få till antalet i förhållande till de 

män som inte slår. Tyvärr är det vår erfarenhet att män inte gärna vill, eller vågar, säga ifrån 

när de anar något. I Piteå startades för några år sedan Mansupproret. Ett projekt som gick ut 

på att män sa ifrån och deklarerade att de inte accepterar kvinnomisshandel. De uppmanar 

män att bryta tystnaden, vara en bra förebild, slut er samman och slutligen att polisanmäla. 

Synd bara att det inte verkat ha hänt så mycket på flera år. De senaste artiklarna, som var 

sökbara på internet i november 2007, var från 2004 (Aftonbladet 2004 & Värmlands folkblad 

2004).  

Den mest skrämmande konsekvensen av kvinnomisshandel bortsett från det faktum att 

kvinnor dör, blir mördade av sina män, så finns det barn som lever i dessa våldsamma 

familjer. Barn som växer upp med en konstant otrygghetskänsla, och psykisk ohälsa. De får 

lära sig att man med våld löser konflikter och i värsta fall tar barnen med sig sina erfarenheter 

i vuxen ålder och därmed för över den våldsamma traditionen på nästa generation.  

Vidare forskning inom ämnet är av stor vikt för att komma till rätta med problemen. 

Vårdpersonalen som inte upplever att de har rätt utbildning och verktyg för att hjälpa dessa 

kvinnor även om de har viljan behöver få möjlighet att lära sig mer. Utökad forskning skulle 

precisera behovet, och innehållet i den framtida utbildningen av vårdpersonal.  
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Avslutningsvis vill vi hänvisa till ett par kollegor, Andersson & Davidsson (2004), som i sin 

C-uppsats pratade om faktorer som påverkar mötet mellan misshandlade kvinnor och 

sjuksköterskor. De kom fram till en handlingsplan som främst riktar sig till sjuksköterskor. 

Den presenteras här i förkortad version:  

 

Process   att ta sig ur ett destruktivt förhållande är en lång process, och det är viktigt att 
inte stressa på processen.  

Respekt   respektera kvinnan egna val.  
Attityder    man ska som sjuksköterska inte låta olika attityder påverka vården negativt.  
Trygghet  sjuksköterskan skall skapa en trygg miljö för kvinnan.  
Avsikter   man skall inte vara rädd för att våga fråga, bättre att fråga en gång för mycket.  
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