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Sammanfattning 

  

Bakgrund:  Under 2018 anmäldes 22 400 sexualbrott i Sverige varav 96 procent av 

dem mot kvinnor. Europarådet hade under 2014 startat en konvention om förebyggande 

och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Samtidigt gjorde svenska 

Högskoleförordningen (SFS 2017:857 och 2018:1135) en förändring och från och med 

1 juli 2018, blev det ett krav i examen för bland annat sjuksköterskor att ha kunskap om 

våldsutsatta kvinnor. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av 

mötet med den våldsutsatta kvinnan. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Resultatet grundar sig på 11 vetenskapliga 

artiklar som söktes fram via databaserna CINAHL och Medline via PubMed, artiklarna 

har granskats och analyserats. Artiklarna är både av kvantitativ och kvalitativ ansats.  

Huvudresultat: Kunskap och riktlinjer var grundläggande förutsättningar för att 

sjuksköterskor skulle kunna erbjuda en bra vård för sexuellt, psykiskt och fysiskt 

våldsutsatta kvinnor. Om sjuksköterskorna fått en adekvat utbildning, kunskap om 

resurser som fanns på sjukhuset men också i samhället, resulterade det i en säkrare vård 

och miljö för kvinnorna och sjuksköterskorna kände de sig säkrare i att fråga och prata 

om partnervåld. 

Slutsats: Sjuksköterskans möte med våldsutsatta kvinnor väckte många starka känslor, 

och de blev påverkades både under arbetstid och i privatlivet. Mer utbildning och 

kunskap inom ämnet behövs för att sjuksköterskorna ska kunna möta och vårda 

våldsutsatta kvinnor på ett professionellt sätt, vilket innebär en mer kvalitetssäkrad 

omvårdnad.  

  

Nyckelord: Bemötande, erfarenheter, sjuksköterskan, våldsutsatta kvinnor 

 



Abstract 

  

Background: In 2018, 22,400 sexual offenses were reported in Sweden, of which 96 per cent 

of them were against women. The Council of Europe had started in 2014 and the Convention 

on the Prevention and Control of Violence against Women and Domestic Violence. At the 

same time, the Swedish Higher Education Ordinance (SFS 2017: 857 and 2018: 1135) made 

a change and from 1 July 2018, it became a requirement for nurses to have knowledge of 

women who are subjected to violence. 

Purpose: The aim of this study was to describe nurse’s experiences of meeting abused 

women.  

Method: A descriptive literature study. The result is based on 11 scientific articles which 

were reviewed and analyzed. The articles are both of quantitative and qualitative approach.  

Main Results: Knowledge and guidelines are essential for nurses in providing care for 

sexually, mentally and physically abused women. If the nurses received adequate education, 

knowledge of resources in the hospital but also in society, it resulted in a safer care and 

environment for the women and the nurses, they felt more secure in asking and talking about 

partner violence. 

Conclusion: The nurse's encounter with violent women aroused many strong feelings, and 

they were affected both during working hours and in private life. More training and 

knowledge in the subject is required for the nurses to be able to meet and care for women 

who are subjected to violence in a professional manner, which means more quality assured 

care. 

  

Keywords: Abused women, experiences, nurses, reception 
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 1.    Introduktion   
  

1.2 Om våld 

I FN:s generalförsamlings deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) definieras 

våld mot kvinnor i nära relationer som fysiskt våld i form av sparkar, slag och knuffar. Det 

definieras som psykiskt våld i form av kränkningar, isolering, känslomässig utpressning där 

hot kan användas mot kvinnan genom barn eller övriga familjemedlemmar. Vidare beskrivs 

kvinnovåld även som sexuellt våld där gärningspersonen fotograferar kvinnan mot hennes 

vilja, våldtäkt, tvång att bevittna sexuella akter och även tvång till att utföra ofrivilliga 

sexuella handlingar. Våld mot kvinnor ska emellertid inte begränsas till ovanstående 

påståenden utan det kan även innefatta sexuella trakasserier, bestraffningar av olika typer 

samt övrig förnedrande eller diskriminerande behandling (FN:s generalförsamlings 

deklaration 1993). Under 2018 anmäldes 22 400 sexualbrott i Sverige, varav 96 procent av 

dem mot kvinnor. Antalet misshandelsbrott mot kvinnor 18 år eller äldre uppnådde 28 700 

anmälningar där cirka 22 900 uppges utförda av en för offret bekant gärningsperson redovisar 

Brottsförebyggande rådet, Brå (2019).    

Diskriminering av kvinnor bryter mot grundregeln om jämlikhet och mänskliga rättigheter, 

vilket leder till att kvinnor får sämre förutsättningar till ett socialt liv, ekonomi och kulturell 

tillvaro. Därför krävs det en förändring i varje enskild familjekonstellation med målet att 

kvinnan och mannen har ett gemensamt ansvar men även lika värde. De stereotypiska 

normerna gällande män bör avskaffas med målet att män och kvinnor ska ha samma 

rättigheter, men även skyldigheter (Utrikesdepartementet 1980). 

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i 

hemmet trädde fram i Sverige i november 2014. Det blev då tydligt att de yrkesprofessioner 

som möter kvinnor och barn som utsätts för våld, ska ha kunskap om området. Samtidigt 

gjorde svenska Högskoleförordningen (SFS 2017:857 och 2018:1135) en förändring och från 

och med 1 juli 2018, blev det ett krav i examen för bland annat sjuksköterskor att ha kunskap 

om våldsutsatta kvinnor (Heimer, Björck, Albért & Haraldsdotter 2019). 

  
1.3 Våldsutsatta kvinnors upplevelse av vården 
 
I en studie gjord av Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy och Taylor (2011) framkommer det 

att kvinnor som utsätts för våld i hemmet, många gånger undviker att söka vård då de lägger 
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skulden på sig själva. I möten med hälso- och sjukvård upplevs det påfrestande när de träffar 

ny personal dagligen, vilket medför att de behöver upprepa sin berättelse ett flertal gånger 

och resulterar i att kvinnorna upplever sig besvära sjukhuspersonalen. Kvinnorna känner även 

att det är viktigt med en trygg och säker miljö för dem där de kan prata öppet om våldet som 

de utsätts för (Bradbury-Jones et al. 2011).  

Kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp söker trygghet och stöd från hälso-och 

sjukvårdspersonal. De uppger en önskan om att sjuksköterskor ska bemöta dem med empati, 

medkänsla och inte ha en dömande attityd (Wendt, Lidell, Westerståhl, Marklund & Hildingh 

2011). I en undersökning av Berglund och Stenson (2010) framkommer det att kvinnor anser 

att frågan om våldsutsatthet är berättigad att ställa av sjukvårdspersonal. Däremot anser dem 

att sättet man ställer frågan på har stor betydelse för vilket svar som kvinnorna väljer att 

delge. När sjuksköterskan har kunskap och kan ge information om lagar, rättigheter, påbörjar 

eventuell kontakt med socialtjänst samt ställer öppna frågor om våld, upplever kvinnorna att 

det är ett bra möte (Berglund & Stensson 2010). Lutenbacher, Cohen och Mitzel (2003) 

beskriver att kvinnor kan få uppfattningen att sjuksköterskor saknar relevant utbildning om 

partnervåld då bemötandet inte är anpassat efter deras situation. De menar att sjuksköterskor 

många gånger inte vet hur de ska gå tillväga vid bekräftelse av partnervåld, vem våldet ska 

anmälas till eller vilken hjälp det finns att erbjuda. Vid mötet med sjukvårdspersonal utan 

relevant kunskap, upplevs det att personal medvetet undviker skador vilket resulterar i att 

mötet blir en negativ upplevelse (Lutenbacher, Cohen & Mitzel 2003).  

I en studie av Reisenhofer och Seibold (2012) uppger kvinnorna att de själva ofta har svårt att 

förstå situationens allvar. De kan inte bedöma vad partnervåld innebär vilket resulterar i att 

när sjuksköterskor kan urskilja och tydliggöra olika synvinklar av våldshandlingar, förstår 

kvinnor att de är offer för partnervåld. Det leder till att de har möjlighet att få insikt i sin 

situation från ett annat perspektiv (Reisenhofer & Seibold 2012). Flertalet kvinnor i Wallin 

Lundell, Eulau, Bjarneby och Westerbotn (2018) studie beskriver att det psykiska våldet inte 

tas på allvar i samma omfattning som det fysiska eller sexuella våldet. Den psykiska och 

verbala misshandeln ger inte synliga skador vilket resulterar i att vårdpersonal inte 

identifierar våldet vilket gör att kvinnorna upplever att sjuksköterskor inte tar händelsen på 

allvar. De påstod även att de emellanåt blir ifrågasatta om varför de inte har sagt ifrån eller 

lämnat relationen, vilket leder till att kvinnorna känner att vårdpersonal dömer dem (Wallin 

Lundell et al. 2018). Våldsutsatta kvinnor upplever ofta att sjuksköterskorna uttrycker det 
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som att kvinnorna själva framkallar våldet genom provokation. Kvinnorna uppger att de av 

den orsaken, oftare frekvent söker hjälp för psykiska besvär som exempelvis suicidprevention 

eller depression, än för de fysiska besvär som våldet kan medföra (Reisenhofer & Seibold 

2012).  

1.4 Sjuksköterskans roll 
 

Sjukvårdens ansvar är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att behandling och vård 

ska utformas och fullföljas i samråd med patient men också tillgodose behovet hos patientens 

önskan av säkerhet och kontinuitet (Nationellt centrum för kvinnofrid, 2008:1, s. 31). I 

International Council of Nurses, ICN (2017) etiska kod för sjuksköterskor beskrivs fyra 

viktiga ansvarsområden som redogör sjuksköterskans roll: främja hälsa, lindra lidande, 

återställa hälsa och förebygga sjukdom. De skriver även att det inom vården strävas efter 

respekt för mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till självbestämmande, värdighet och 

att få ett respektfullt bemötande av vårdpersonalen. Omvårdnad som ges av sjuksköterska till 

patient, ska ges oberoende av kön, ålder, tro, etnicitet, sjukdom eller hudfärg. Den etiska 

koden för sjuksköterskor beskriver även att sjuksköterskor ska arbeta utifrån den enskilda 

erfarenheten samt att alltid reflektera över etiska komplicerade situationer (ICN 2017). 

Erfarenheter innebär kunskap och färdighet som erhålls genom iakttagelse och sinnesintryck. 

Beprövad erfarenhet styr ofta det egna handlandet, vilket baseras på den enskilda personens 

yrkeserfarenhet. Erfarenheten bör alltid omprövas då ny information tillkommer samt då 

situationer förändras (Nationalencyklopedin u.å).  

Sjuksköterskor ska även se till helheten hos varje patient som innefattar livssituation men 

även kunskap om hur komplexa behov samt svårigheter kan åtgärdas på ett etiskt försvarbart 

sätt. Hänsyn ska ständigt tas till eventuella kommunikation/språkbrister, psykosociala- och 

kulturella omständigheter (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Nationellt centrum för 

kvinnofrid, NCK (2017:1 s.70) beskriver mäns våld mot kvinnor som ett unikt 

kunskapsområde vilket innefattar många olika perspektiv. Det är nödvändigt att 

sjuksköterskor förstår motiv som leder till våld, utbredning samt följder och konsekvenser. 

 

1.5  Teoretisk referensram 

 
Kari Martinsens omvårdnadsfilosofi har tillämpats i föreliggande studie då teorin innebär en 

djupare förståelse mellan sjuksköterska och patient, vilket är särskilt nödvändigt i mötet 

mellan sjuksköterska och våldsutsatt kvinna. Teorin grundar sig på flera olika begrepp där 
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förståelse, empati och moral är grunden för en god relation. Det innebär även att berättelser 

från patienter ska motivera sjuksköterskor att utföra nödvändiga praktiska åtgärder.  

 

Vårdande beskrivs som ett centralt begrepp där man mellan sjuksköterska och patient formar 

en gemensam förståelse för varandra. Vård innebär även en huvudsaklig utgångspunkt för 

vårt liv samt avspeglas mot den andre parten som sitter mittemot. Det ska vara äkta och 

sjuksköterskan ska relatera till patienten för att se individens sanna livssituation. Ett annat 

begrepp som Martinsen uttrycker som mycket viktigt i vårdande är relation. Det beskrivs som 

en part som lider, medan den andre sörjer och tillhandahåller tröst och minskar lidande. För 

att utföra en god omvårdnad krävs kunskap, vilket utmanar sjuksköterskans yrkesprofession. 

Det kräver engagemang men även att sjuksköterskan investerar sig själv i mötet med 

patienter, för att leva upp till skyldigheten i att göra sitt yttersta för att lindra lidandet hos den 

andre parten (Alvsvåg 2014, ss. 155–157).  

 

Sjuksköterskor bör även enligt Martinsens teori, bedriva personcentrerad omvårdnad vilket 

kräver professionell kunskap. Det innebär att sjuksköterskan har förståelse för varje persons 

existens och sammanhang i livet, men även centrerar mötet kring den hjälpsökande personen, 

vilket utgår från att ge omsorg och skydda livet. Sjuksköterskor måste i personcentrerad 

omvårdnad bevara integriteten hos patienten samtidigt som de har ett personligt engagemang 

(Alvsvåg 2014, s. 155) 

 

Moral träning betyder att sjuksköterskan ska ha kapaciteten att reflektera över 

handlingar/åtgärder som görs och därmed arbeta efter hur den drabbade kan bli hjälpt på 

bästa sätt genom empati och erkännande. Genom att möta kvinnorna med empati samt 

förståelse skapas en god förutsättning i ett gemensamt, ömsesidigt och förtroendebyggande 

möte där kvinnan förhoppningsvis känner sig så pass trygg med sjuksköterskan att hon kan 

berätta vad hon utsatts för (Alvsvåg 2014, s. 156). 

 

1.6 Problemformulering 
 
Kvinnor som utsätts för våld i nära relationer är många, där våldet kan uttrycka sig på flera 

sätt i form av fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. Kvinnorna känner ofta ångest, 

stress och oro under mötet med sjuksköterskan. De kan även uppleva att sjuksköterskor 

undviker frågor om våld och kvinnorna känner sig emellanåt ifrågasatta om deras situation. 
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Sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och 

återställa hälsa och respektera mänskliga rättigheter. Genom att uppmärksamma 

sjuksköterskors erfarenheter av mötet med våldsutsatta kvinnor, tydliggörs den bristande 

kunskapen som finns utifrån sjuksköterskans perspektiv. På så sätt kan man öka möjligheten 

till en tryggare och adekvat vård för våldsutsatta kvinnor där sjuksköterskor har de 

hjälpmedel och resurser som krävs för att kunna bedriva en säker vård. 

 

1.7 Syfte 
 

Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. 

 

2. Metod 

2.1 Design  

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie, vilket innebär att sammanställa tidigare 

forskning för att förstå grunden för ett fenomen (Polit & Beck 2012, s. 18).   

2.2 Sökstrategi   

Sökningar efter vetenskapliga artiklar har gjorts i databaserna Medline via PubMed och 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Litterature (CINAHL) då båda är specifika 

för forskning inom omvårdnad och medicin (Polit & Beck 2012, s. 100). Svenska Medical 

Subject Headings (MeSH) har använts i databasen Medline via PubMed och CINAHL 

Headings i databasen CINAHL, för att avgränsa sökningar och göra sökorden till huvudfokus 

i artiklarna. Samtliga ämnesord söktes först självständigt som MeSH-term/CINAHL 

Headings och sedan kombinerades dem med den booleska söktermen AND vilket gör 

sökresultatet mer preciserat (Polit & Beck 2012, ss. 100–103). 

  

I sökningarna i Medline via PubMed har svenska (MeSH) använts på orden; Nursing, 

Domestic Violence, Nurse’s role och Intimate Partner Violence. De ord som söktes som 

fritext var; Sexual Assault Examiners, Nurses experiences och Experiences då inga resultat 

påträffades som MeSH term. 
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Sökningar i CINAHL gjordes som CINAHL Headings för att motsvara PubMed MeSH 

termer. De sökorden var; Sexual Assault Nurse Examiners, Domestic Violence, Nursing Role, 

Women, Intimate Partner Violence. Begränsningar som gjorts i sökningarna var max 10 år 

gamla, +19 years på Medline via PubMed och all adult på CINAHL, endast engelska artiklar 

samt full text. Resultatet av databassökningarna presenteras i Tabell 1 nedan.  

 

 
 
Tabell 1. Resultat av sökningar 

Databas Begränsningar Sökord Antal 
träffar  

Antal som 
svarar på 
syftet 

Valda 
artiklar till 
resultatet 

Medline 
via 
PubMed 

10 år, engelska, Full 
text, +19 år 
2019-10-27 

Experience Fritext AND 
"Nursing"[Mesh] AND 
"Domestic Violence"[Mesh] 

28 5 4 

Medline 
via 
PubMed 

10 år, engelska, Full 
text, +19 år 
2019-10-27 

"Domestic Violence"[Mesh] 
AND "Nurse's Role"[Mesh] 
AND "Intimate Partner 
Violence"[Mesh]  

20 1 3 

Medline 
via 
PubMed 

10 år, engelska. Full 
text, +19 år 2019-
10-27 

"Intimate Partner Violence" 
[Mesh] AND “Nurses 
experiences” Fritext 

4 12 1 

Cinahl  10 år, all adult, 
engelska, Full text 
2019-10-27 

(MM "Intimate Partner 
Violence") (MM "Nursing 
Role") 

6 2 1 

Cinahl  10 år, all adult, 
engelska, Full text 
2019-10-27 

(MM "Sexual Assault Nurse 
Examiners") 

43 6 2 

    
Totalt: 26 Totalt: 11 

 

2.3 Urvalskriterier 
 
Vid det första urvalet av artiklar studerades titel och abstract för en bedömning om de var 

relevanta för studien. Formatet på artiklarna som inkluderades i arbetet följer formatet 

introduktion, metod, resultat med en efterföljande diskussion (IMRAD), för en mer tydlig 

översikt över artiklarna (Polit & Beck 2012, s. 63). Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

har använts i studien för att definiera samt avgränsa urvalet sökningar, vilket gjorts med 

syftet att innehållet är relevant för studien (Polit & Beck 2012, s. 274) De inklusionskriterier 

som användes var sjuksköterskans upplevelser, perspektiv eller erfarenheter för att det skulle 

vara av relevans för syftet. Exklusionskriterier som användes var litteraturstudier, manliga 



 

 
 

7

patienter, gravida kvinnor och barn då det var oväsentligt i förhållande till syftet med 

studien.  

 
 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 
 
Sökningen gav 101 vetenskapliga artiklar. Titel samt abstract på artiklarna lästes gemensamt, 

där 75 artiklar exkluderades då de inte svarade på studiens syfte. 26 artiklar återstod, vilka 

granskades mer ingående i respektive artikels resultatavsnitt. För att inte författarna skulle bli 

påverkade av varandras tolkningar och synpunkter lästes artiklarna enskilt ett antal gånger. 

Sedan lästes artiklarna gemensamt för att sammanfatta artiklarnas resultat och därefter 

exkluderades 15 artiklar, varav sex dubbletter och nio artiklar som innehöll något av studiens 

exklusionskriterier, eller var av bristande kvalité. I kvalitetsgranskningen har författarna 

använt två olika mallar, en för kvalitativ ansats och en för kvantitativ ansats samt en 

relevansmall (se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3). Mallarna rekommenderades att använda av 

kursledningen i riktlinjer för examensarbete i huvudområdet omvårdnad på grund- och 

avancerad nivå. Det återstod till slut 11 artiklar som var relevanta för syftet och inkluderades 

i studien. Urvalsprocessen av artiklar presenteras i ett flödesschema, se Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema 
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2.5 Dataanalys 
 
Författarna har analyserat vetenskapliga artiklar utifrån föreliggande studies syfte, för att 

upptäcka gemensamma nämnare, skillnader och hur de är sammankopplade (Polit & Beck 

2012, s. 562). Resultatet i artiklarna har översatts enskilt av författarna med hjälp av lexikon, 

för att därefter kontrollera om likvärdig slutsats framkommit. Artiklarna har sedan 

sammanfattats i en resultattabell, se Bilaga 5. De 11 artiklar som inkluderats i studien har 

delats in i huvudteman och sedan subteman för en tydligare översikt över det insamlade 

materialet (Aveyard 2014, s. 137). Slutligen sammanställdes artiklarna i en tabell avseende 

deras metodik, se Bilaga 4. Resultatet redogörs i löpande text baserat på teman och subteman 

i resultatsrubriker, se Figur 2.  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Förfalskning och fabrikation förekommer inte i den här studien och för att inte plagiering 

skulle förekomma, användes en korrekt källhänvisning genomgående i studien enligt etiska 

krav (Polit & Beck 2012, s. 169). En objektiv enskild granskning gjordes före gemensam 

diskussion mellan författarna, för att minimera risken för subjektivitet. Att författarna var 

objektiva vid granskningen av artiklarna innebar att de inte skulle påverkas av personliga 

åsikter eller känslor (Polit & Beck 2012, s 175.) 

 

3. Resultat  
 
Den här studien beskriver sjuksköterskors erfarenheter av mötet med den våldsutsatta 

kvinnan. Resultatet baseras på 11 stycken vetenskapliga artiklar som har både kvantitativ 

samt kvalitativ ansats. Se Bilaga 4 för dess metodologi och Bilaga 5 för en sammanfattning 

av de artiklar som resultatet baserats på. Teman och subteman presenteras som 

Resultatsrubriker i Figur 2. 
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Figur 2. Resultatrubriker  

 

 

3.1 Positiva erfarenheter av mötet  
 

     3.1.1 Trygghet, tydliga riktlinjer, utbildning och åtgärder.  
 
Sjuksköterskor upplevde att när det funnits tydliga riktlinjer, screeningsverktyg, policys eller 

protokoll att följa har det varit till stor hjälp för vårdandet av våldsutsatta kvinnor (Al-Natour, 

Qandil & Gillespie 2016; Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen & MacMillan 2012; 

Brykczynski, Crane, Medina & Pedraza 2011). Sjuksköterskor som mött våldsutsatta kvinnor 

i sitt arbete menade att när de hade rätt kunskap och utbildning om ämnet visade det sig bli 

enklare att ställa frågor gällande våld (Beynon et al. 2012; Meeks-sjostrom 2013). De 

upplevde att de kunde bemöta kvinnorna på ett mer säkert sätt eftersom sjuksköterskorna var 

tryggare i att ställa frågor om våld, identifiera tecken på våld och hade lättare att läsa av 

kvinnorna och på så sätt ge relevant stöd direkt (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Beynon 

et. al 2012; Brykczynski et al. 2011; Natan & Rais 2010; Sandmoe & Kirkevold 2013). 

 

En trygghet upplevdes bland sjuksköterskor när de hade möjligheten att lämna ut 

telefonnummer till exempelvis kvinnojour eller socialarbetare till den våldsutsatta kvinnan. 

Sjuksköterskorna menade att det kunde vara livsavgörande hjälp om de hade kunskap om 

resurser som fanns utanför sjukhuset, dit kvinnan kunde vända sig efter vårdtillfället var 

avslutat (Natan & Rais 2010; Sandmoe & Kirkevold 2013). Natan och Rais (2010) studie 
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belyser att 96,8% sätter in stödjande åtgärder till kvinnor och 95,7% lämnar ut 

telefonnummer till socialarbetare (Natan & Rais 2010). Sjuksköterskor som hade utbildning i 

frågor gällande partnervåld visade en ökad kunskap i igenkänning av symtom hos 

våldsutsatta kvinnor och upplevde då att kvinnorna kände ett större förtroende för dem. I 

Meeks-sjostrom (2013) studie framkom det att av 84 sjuksköterskor hade 68% (n=57) 

kunskap i vad de skulle göra för en våldsutsatt kvinna, där även 56% var kunniga i 

identifiering av våld vilket gjorde att sjuksköterskorna ansåg att den arbetsuppgiften 

förenklades relaterat till deras vetskap om screening. Enligt Baird, Saito, Eustace och Creedy 

(2018) upplevde sjuksköterskor att när de undersökte våldsutsatta kvinnor och själva hade 

förkunskaper, kunde de förbereda kvinnorna på vad som skulle hända därefter och de var inte 

osäkra på följdfrågorna som skulle kunna ställas av kvinnorna (Baird et al 2018).  

 

     3.1.2 Vikten av kollegialt stöd och motivation 
  

När sjuksköterskor haft stöd från chefer, handledare och kollegor har de upplevt en stor 

trygghet och säkerhet i sitt arbete om att prata om våld med kvinnor som söker sjukvård 

(Beynon et al 2012; Sandmoe & Kirkevold 2013). I studier av Maier (2011) och van der 

Wath, van Wyk och Janse van Rensburg (2013) uppgav sjuksköterskor att en stor hjälp för 

dem att hantera arbetet med våldsutsatta kvinnor var genom grupper där man diskuterade 

olika patientfall. I Maier (2011) studie framkom det att sjuksköterskor från olika och- eller 

den egna arbetsplatsen samlades i grupper och ventilerade tillsammans och resonerade om 

olika händelser de erfarit. Vilket innebar att det fanns en möjlighet för dem att uttrycka sina 

känslor och diskutera dem med annan personal med liknande erfarenheter och på så sätt, fått 

ytterligare stöd. 

  

Sjuksköterskor uppgav även att de blev motiverade när de förstått att deras insats hjälpt en 

kvinna som resulterade i att hon kunnat avbryta våldscykeln och då börjat leva ett bättre liv 

(Brykczynski et al. 2011). Att fokusera på det positiva i mötet med våldsutsatta kvinnor 

gjorde att sjuksköterskor kände sig tillfreds och stressnivåerna sjönk då de haft möjlighet att 

erbjuda lämplig hjälp (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Även tanken på 

att nästa offer kunde vara en bekant gjorde att sjuksköterskorna kände ett större ansvar och 

motivation att i sin roll som sjuksköterska och på så sätt vara effektiv i sitt arbete (Al-Natour, 
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Qandil & Gillespie 2016; Sprague, Hatcher, Woollett & Black 2017). Sjuksköterskorna i 

Sprague et al. (2017) studie berättade att deras handlingar var motiverade av rädsla om 

kvinnan och hennes överlevnad, känslan av professionell skyldighet, kvinnornas 

förväntningar på att få behandling och personliga erfarenheter av intimt partnervåld.  

 

3.2 Negativa erfarenheter av mötet 
 

 
3.2.1 Känslomässig påfrestning 

 
Vid mötet med kvinnor som blivit utsatta för partnervåld upplevde sjuksköterskor att det 

påverkade deras arbete professionellt i form av engagemang för kvinnan. Sjuksköterskor 

kunde uppleva starka känslor när de upptäckt de fysiska och känslomässiga skador 

partnervåld orsakade (Maier 2011; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). De 

kände ångest, rädsla och obehag när de exempelvis bevittnade bortdragna naglar, 

brännmärken på kvinnors kroppar, frakturer men även de tillfällen där våld lett till döden. 

Efter att ha bevittnat den typen av skador på kvinnors kroppar kunde minnen av det 

återkomma efter en period (van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). Det kunde 

ske oväntat eller utlösts av liknande händelser i form av livliga minnesbilder (Maier 2011; 

van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att de separerade egna känslor från det 

professionella åtagandet när de mött kvinnor som blivit utsatta för våld, för att undvika en 

stor känslomässig påfrestning (Maier 2011; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 

2013). De påstod även att de var tvungna att släppa de enskilda patientfallen och “gå vidare” 

med nästa patient utan att låta känslor komma alltför nära inpå dem personligen (Brykczynski 

et al. 2011; Maier 2011). Sjuksköterskorna upplevde en oro för kvinnor som oftast kunde 

förekomma efter att kvinnorna hade lämnat sjukhuset (Maier 2011; Sprague et al. 2017). 

Mötena påverkade inte bara sjuksköterskornas arbetssätt utan det hade samtidigt en negativ 

inverkan på deras liv utanför jobbet och gentemot deras familjer. Sjuksköterskorna menade 

att de omedvetet tog avstånd från sin familj, isolerade sig och att tankarna och oron för hur de 

gått för kvinnorna präglade dem ständigt. Sjuksköterskorna beskrev även att de upplevt 
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“primärt” eller “sekundärt trauma1” efter mötet med våldsutsatta kvinnor (Maier 2011; van 

der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). 

 

3.2.2 Brist på tid och hög arbetsbelastning skapar frustration 
 

Sjuksköterskor som hade träffat våldsutsatta kvinnor uttryckte känslor som ilska, frustration, 

känslor av hjälplöshet, skuld och skam eftersom sjuksköterskorna ansåg att de inte kunde ge 

rätt hjälp till offren (Al-Natour, Qandil, & Gillespie 2016; Brykczynski et al. 2011; Maier 

2011; Natan & Rais 2010; van Wyk & van der Wath 2015; van der Wath, van Wyk & Janse 

van Rensburg 2013). Frustration kunde även förekomma när sjuksköterskor mötte kvinnor 

som var fast i upprepande mönster i våldscykeln (van der Wath, van Wyk & Janse van 

Rensburg 2013). Sådana situationer kunde ge upphov till frågor om hur sjuksköterskorna 

kunde förbli förstående, stöttande och engagerade i den berörda kvinnans vård. Men även 

frågor om hur de bäst kunde hjälpa en kvinna som uppvisade en likgiltighet och hade en 

apatisk reaktion gällande vården som erbjöds (Brykczynski et al.  2011; van der Wath, van 

Wyk & Janse van Rensburg 2013). Sjuksköterskorna menade också att på grund av tidsbrist 

på avdelningen samt hög arbetsbelastning, kunde de inte finnas till som stöd för kvinnorna 

och de kände sig därför frustrerade (van Wyk & van der Wath 2015). I Beynon et al (2012) 

studie uppgav att sjuksköterskor upplevde att tidsbristen var en stor barriär i att fråga om 

partnervåld. En sjuksköterska beskrev det som att de hade tid att fråga om våld, men inte att 

lyssna på svaret men även att de inte har tid och möjlighet att ge det emotionella stöd som 

kvinnorna behöver relaterat till hög arbetsbelastning och högt tempo (Beynon et al. 2012). 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde erbjuda långvariga lösningar för de våldsutsatta 

kvinnorna eftersom situationerna ofta var komplicerade och tidskrävande. Flertalet instanser 

behövde ofta bli inkopplade och involverade samtidigt vilket gjorde att de enbart kunde 

tillhandahålla kortvariga lösningar (Beynon et al. 2012; Brykczynski et al 2011; van Wyk & 

van der Wath 2015). Det bidrog till att sjuksköterskorna hade svårt att förstå hur de skulle 

skapa en relation samt tillit med kvinnan under de omständigheter som förelåg. Det var även 

frustrerande för dem då de inte kunde prata med kvinnorna om våldet de utsatts för då det 

ofta var överbeläggningar och brist på avskildhet. Även känslan av att inte kunna följa upp 

 
1 Sekundärt trauma innebär symtom som liknar det som upplevs vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). 
Medan primärt trauma handlar om de psykologiska konsekvenserna för de som exponeras för andra människors 
traumatiska upplevelser (Maier 2011; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013). 
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med patienten efter utskrivning var frustrerande då sjuksköterskorna uppgav att deras 

förmåga att lösa problem togs ifrån dem (van Wyk & van der Wath 2015).  

 

4. Diskussion 
 

4.1 Huvudresultat 
 
Föreliggande litteraturstudie belyser sjuksköterskans erfarenheter av mötet med den 

våldsutsatta kvinnan. Resultatet visar att sjuksköterskor är i behov av utbildning, riktlinjer, 

stöd och kunskap för att ha möjligheten att bedriva en bra vård för de våldsutsatta kvinnor 

som de möter. Med tidsbristen och den höga arbetsbelastningen som fanns, försvårades 

identifieringen av våldsutsatt kvinnor samt omvårdnaden av dem, ansåg sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor upplevde även frustration då relevant hjälp inte kunde erbjudas till kvinnorna. 

Många sjuksköterskor uppgav att de påverkades känslomässigt av möten med våldsutsatta 

kvinnor. Genom stöttning där sjuksköterskor kunde ventilera och diskutera händelser och 

påfrestande känslor, resulterade i att de enklare kunde hantera arbetet med våldsutsatta 

kvinnor.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

4.2.1 Tydliga riktlinjer och utbildning gav sjuksköterskor trygghet 
 
Sjuksköterskorna uppgav att när de haft screeningsverktyg eller att det funnits policys 

gällande partnervåld, upplevdes det som underlättande faktorer till att vårda kvinnor som 

blivit utsatta för våld. Sjuksköterskorna menade även att det skapades en trygghet hos dem 

om de fått utbildning inom ämnet vilket resulterade i att de på ett enklare sätt, kunde ställa 

frågor om våld till kvinnor (Al-Natour, Qandil & Gillespie 2016; Beynon et. al 2012; 

Brykczynski et. al 2011). Utbildning resulterade likaledes i att sjuksköterskor identifierade 

symtom på våld enklare, vilket i sin tur medförde att det skapades ett större förtroende mellan 

kvinnor och sjuksköterska (Baird et al. 2018).  

  

Att sjuksköterskor behöver kunskap och utbildning inom ämnet partnervåld råder det ingen 

tvekan om enligt författarna i föreliggande studie. Det krävs inte bara utbildning för redan 

yrkesverksamma sjuksköterskor utan även för sjuksköterskestudenter, vilket styrks i tidigare 

forskning som gjorts av Beccaria et al. (2013). I den studien uppmärksammas det hur 
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studenter upplever en osäkerhet gällande ansvar och skyldigheter vid konstaterat partnervåld. 

Heimer et al. (2019) anser att utbildning är en bidragande faktor till att mer effektivt kunna 

identifiera partnervåld. En förändring infördes den 1 juli 2018 i den Svenska 

Högskoleförordningen (2017:857 och 2018:1135) och det blev då ett krav i examen för bland 

annat sjuksköterskor att ha kunskap om mäns våld mot kvinnor samt om partnervåld (Heimer 

et al. 2019). Även i studierna av Bryant och Benson (2015) och Schoening, Greenwood, 

McNichols, Heermann och Agrawal (2004) betonas vikten av utbildning specifikt hos 

sjuksköterskestudenter. De blir säkrare i frågor om partnervåld, i att avläsa kvinnorna mer 

adekvat men även lokalisera symptom på fysiskt våld eller annan åkomma vid 

helkroppsundersökningar. Martinsen betonar vikten av utbildning och kunskap hos 

sjuksköterskor. Hon beskriver det som att det inte bara krävs observation för att utveckla ett 

professionellt omdöme utan det behövs ett korrekt kliniskt utövande. I alla situationer 

vårdpersonal ställs inför, behövs den goda kliniska tillämpningen för att minimera risker hos 

patienter samt bibehålla en god omvårdnad. Omvårdnad grundar sig även på yrkeserfarenhet 

och lärs av upplevelser med hjälp av mer erfarna sjuksköterskor samt experter (Alvsvåg 

2014, ss. 155-158) Det är nödvändigt att hälso- och sjukvårdspersonal har kunskap om 

våldsutsatta kvinnor, för att på så sätt kunna bedriva en god och säker vård. Sjuksköterskor 

bör även lära sig av tidigare erfarenheter för att ha möjlighet att ge den bästa möjliga vård till 

en våldsutsatt kvinna (Socialstyrelsen 2014; Brykczynski et al. 2011). Alla verksamheter 

inom hälso- och sjukvården rekommenderas av Socialstyrelsen att ha fastställda riktlinjer och 

rutiner om hur våldsutsatta kvinnor ska vårdas (Socialstyrelsen 2016).  

 

4.2.2 Vikten av kollegialt stöd och motivation 

Flertalet sjuksköterskor ansåg att genom ett bra socialt nätverk var det enklare att hantera 

tankar och känslor de upplevt i arbetet med våldsutsatta kvinnor. Det gjorde att 

sjuksköterskorna kunde reflektera över situationer och känslor med kollegor och på så sätt gå 

vidare (Beynon et al 2012; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013; Baird et al. 

2018; Maier 2011). 

I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor upplever att det är viktigt att ha ett bra 

samarbete och stöttande arbetskollegor innan och efter mötet med våldsutsatta kvinnor, då 

sjuksköterskan annars kan känna sig utelämnad och utsatt. När sjuksköterskor arbetar med 

övriga instanser än sjukvård, som till exempel polis och socialtjänst, känner de sig tryggare 

eftersom sjuksköterskorna då får bekräftelse och stöd genom annan samverkan (Häggblom & 
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Möller 2006). Sjuksköterskorna menar vidare att om de ska kunna hjälpa den våldsutsatta 

kvinnan att förändra sin situation, är det i första hand viktigt med kollegor på den egna 

arbetsplatsen som stöttar varandra i beslut som tas och i känslor som kan förekomma 

(Yamada & Kato 2015). Det är viktigt med närvarande chefer som stöttar sin personal, men 

även att sjuksköterskor har stöd från övriga kollegor, enligt författarna i föreliggande studie. 

Chefer och ansvariga bör även tillhandahålla professionell hjälp vid behov och tydliggöra att 

det finns tillgängligt när personalen än upplever sig behöva det. Vilket kan vara enskild 

kuratorskontakt eller samtal med kollegor där sjuksköterskorna kan reflektera över 

situationen, vilket samstämmer med Arbetsmiljöverket (2015) föreskrift. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) är det ytterst viktigt att sjuksköterskor och deras kollegor blir 

erbjudna krisstöd när behovet finns efter en psykiskt påfrestande situation. Det kan även vara 

nödvändigt med stöd en tid efter en svår händelse för att få hjälp att bearbeta samt evaluera 

situationen i efterhand (Arbetsmiljöverket, 2015). Vilket kan sammanfogas med Martinsens 

omvårdnadsfilosofi, där hon redogör vikten av att konstant reflektera över sina handlingar. 

Martinsen betonar betydelsen av reflektion enskilt men även med andra, för att på så sätt 

förbättra den professionella omdömesförmågan. Genom att diskutera sitt agerande kan 

sjuksköterskan även komma till insikt med hur en patient bäst blir hjälpt och på så sätt 

utveckla sin personliga moraliska grund (Alvsvåg 2014, ss. 155–157). Genom att ha en 

gemensam reflektion möjliggörs känslan av gemenskap, samtidigt som det stärker 

sjuksköterskorna personligt och yrkesmässigt (Harris Kalfoss 2011 s. 494). 

 

4.2.3 Känslomässig påfrestning 
 
Resultatet i föreliggande studie visar att flertalet sjuksköterskor uppgett att de periodvis 

kunde få livliga minnesbilder av kvinnor de mött som fallit offer för partnervåld, vilket 

påverkade deras arbete negativt men även privat. Det innebar att de kunde isolera sig från 

sina familjer omedvetet och de bar på en oro för kvinnorna (van der Wath, van Wyk & Janse 

van Rensburg 2013; Maier 2011). Flertalet sjuksköterskor som vårdade kvinnor som blivit 

utsatta för olika typer av våld uppgav att de hade svårigheter med att vara stöttande och 

förstående när många kvinnor var apatiska och visade passivitet mot vården de erbjöds 

(Brykczynski et al. 2011; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013).  

I en studie av Goldblatt (2009) beskriver en sjuksköterska att hon inte är psykolog och 

därmed inte “har tid” att bli känslomässigt påverkad av kvinnorna. Sjuksköterskan uppger att 
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våldsutsatta kvinnor som söker sjukvård ofta inte vill samarbeta vilket gör att hon har svårt 

att känna sympati för dem. Ytterligare en sjuksköterska beskrev hur hon grät med en kvinna 

och försökte föreställa sig hur det var i hennes position, vilket påverkade sjuksköterskans 

mående negativt (Goldblatt 2009). I en tidigare studie av D’Avolio (2011) beskriver flera 

sjuksköterskor sin konstanta oro för våldsutsatta kvinnor de möter, speciellt vid tillfällen då 

de inte har möjlighet att säkra kvinnors vård efter vårdtillfället. Det upprör sjuksköterskor och 

ökar deras ångest eftersom de vid vissa tillfällen måste skriva ut kvinnorna från avdelningen, 

utan att de fått kontakt med någon som kan hjälpa dem efter vårdtiden. Författarna i 

föreliggande studie anser att när sjuksköterskor kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor, 

faller det sig naturligt att oroa sig över kvinnorna eftersom sådana situationer ofta berör på ett 

personligt plan. Samtidigt finns det sjuksköterskor som är likgiltiga och gärna tar avstånd 

under sådana möten, vilket kan bero på att man vill hålla sig till sin profession och inte 

påverkas av patienternas situation. Martinsen beskriver att kunna relatera till en annan 

individs smärta och lidande är naturligt och grundläggande för vår existens. Att bry sig kan 

resultera i att patienten upplever positiva känslor som hopp och tillgivenhet, som kan 

utvecklas till en öppenhet och ett förtroende mot sjuksköterskan. Det förbättrar relationen 

mellan patient och sjuksköterska, men även den praktiska omvårdnaden (Alvsvåg, 2014, ss. 

155-156). Enligt Martinsen (Kirkevold 2000, s. 198) är det inte förens vi arbetar med ett 

öppet sinne och försöker att förstå den andres känslor, behov, reaktioner och funderingar som 

ett äkta vårdande inleds samtidigt som man skyddar patientens integritet.  

 

4.2.4 Brist på tid, riktlinjer och hög arbetsbelastning 
 

Många sjuksköterskor ansåg att tidsbrist och hög arbetsbelastning gjorde att de inte hade 

möjlighet att ge kvinnorna den vård som efterfrågades, vilket resulterade i att 

sjuksköterskorna upplevde frustration och kände sig otillräckliga. Det framkom även att 

sjuksköterskorna tyckte det var frustrerande att de inte kunde hjälp kvinnorna med långvariga 

lösningar för deras situation (Al-Natour, Qandil, & Gillespie 2016; Brykczynski et al. 2011; 

Maier 2011; Natan & Rais 2010; van der Wath, van Wyk & Janse van Rensburg 2013; van 

Wyk & van der Wath 2015)  

I en tidigare studie gjord av Laisser, Lugina, Lindmark, Nyström och Emmelin (2009) men 

även i en studie av Yamada och Kato (2015) upplever sjuksköterskorna frustration när de inte 

kan erbjuda våldsutsatta kvinnor den hjälp som de, enligt sjuksköterskorna behöver. De 

poängterar också att avdelningar ofta är underbemannade och sjuksköterskorna då blir 



 

 
 

17

ansvariga över för många patienter. Det blir även en stor utmaning för sjuksköterskorna att 

kunna hantera och identifiera våldsutsatta kvinnor då det är otillräckligt med tid och brist på 

nödvändiga resurser. Vilket leder till att det finns en motvilja bland sjuksköterskor att 

genomföra undersökningarna (Laisser et al. 2009; Yamada & Kato 2015). Det kan jämföras 

med det våldsutsatta kvinnor upplever vid mötet med sjuksköterskor enligt Pratt-Eriksson, 

Bergbom och Lyckhage (2014) studie. Kvinnorna upplevde att sjuksköterskorna saknar 

tålamod att lyssna på deras berättelser och bemöter dem osympatiskt. Vilket leder till att 

kvinnorna känner meningslöshet samt att de inte tas på allvar av sjuksköterskorna och får 

därav en negativ upplevelse av mötet (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage 2014). 

Martinsen beskriver omsorg som ett relationsbegrepp av ett mellanmänsklig förhållande 

mellan två personer. Det förhållandet baseras på tre begrepp; ömsesidighet, gemenskap och 

solidaritet. För att utöva omsorg är det viktigt att man har förståelse för den andres tillstånd 

och förståelse växer samman från gemensamma erfarenheter. Omvårdnad kan endast ske 

genom att den andre visar öppenhet, närvaro, tolkning av sinnesintryck och genom att 

handlingar baseras på förståelse. Därav bör all omvårdnad baseras på personliga relationer 

mellan sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan våga visa förståelse och att hen känner 

patientens lidande. Patienten ska ha uppfattningen att dennes upplevelser är något som är 

värdigt att ta del av samt viktigt att lära känna (Kirkevold 2000, ss. 198-203). Författarna i 

föreliggande studie upplever att vårdavdelningar behöver en utökad bemanning för att ha 

möjlighet att bedriva en god och kvalitetssäker vård för alla patienter. Det krävs även att 

sjuksköterskor kan avsätta tid för våldsutsatta kvinnor för att dämpa känslan av otillräcklighet 

de ofta känner, vilket kan vara problematiskt vid underbemanning eller överbelagda 

avdelningar. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK betraktar tid som en stor 

framgångsfaktor gällande i att fråga och vårda våldsutsatta kvinnor. Om mer tid fanns vid 

patientkontakt skulle sjuksköterskor på så sätt ha tid att hantera svaren de får av kvinnorna, 

istället för att undvika att frågor om våld ställs i förbifarten (NCK 2017:1, ss. 55–56). 

 

4.3 Metoddiskussion  
 
4.3.1 Design 
 
Designen författarna till föreliggande studie använt sig av är en beskrivande litteraturstudie. 

Syftet med studien var att få ökad förståelse för “sjuksköterskans erfarenheter av mötet med 
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våldsutsatta kvinnor” (Polit & Beck 2012, ss. 94–96). Författarna anser att det är en styrka att 

utföra en beskrivande litteraturstudie med den tidsbegränsning som funnits, då en exempelvis 

kvalitativ studie av hög standard inte hade kunnat genomföras på lika kort tid. 

 

4.3.2 Sökstrategi 
 
I sökstrategier har författarna använt databaserna Medline via PubMed och CINAHL, vilket 

anses vara en styrka då de täcker stor del av omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2012, 

ss.100–101). Databassökningarna har preciserats i MeSH termer samt CINAHL Headings 

vilket är en styrka, då sökningarna blev mer noggranna och relevanta för studiens syfte. Polit 

& Beck (2012, ss. 102–103) beskriver att användning av MeSH termer samt CINAHL 

Headings är relevant då det anger huvudfokusen som sökträffarna har, samt inkluderar 

synonymer till sökorden. Fritextsökning genomfördes, för att få en bredare träffbild vid 

obefintliga, eller få sökträffar som MeSH eller CINAHL Headings, vilket också anses vara en 

fördel. En svaghet i studiens sökstrategi är att författarna inte använde den booleska termen 

OR i sökningarna, då det hade kunnat resultera i fler artiklar som svarade på studiens syfte. 

OR valdes inte då tillräckligt relevanta artiklar hittades med den booleska termen AND (Polit 

& Beck 2012, s. 99) 

 

4.3.3 Urvalskriterier 
 
Urvalskriterier i föreliggande studie har valts för att precisera sökningar samt styra 

inkluderandet av artiklar. Polit & Beck (2012, s. 274) skriver att inklusions och 

exklusionskriterier bör användas för att de vetenskapliga artiklar som ingår i studien ska vara 

så specifika för syftet som möjligt. Att det använts få inklusionskriterier och 

exklusionskriterier ses vanligtvis som en svaghet men i den här studien anses det vara en 

styrka då det gjort att urvalet av artiklar varit mer omfattande. Om fler urvalskriterier använts, 

hade antalet artiklar minskat och författarna hade då inte haft tillräckligt med underlag för att 

genomföra studien. 

 

4.3.4 Urvalsprocessen  
 
Urvalsprocessen har genomförts grundligt och konsekvent av författarna genom bearbetning 

av artiklarna flertalet gånger enskilt men även gemensamt för bedömning om artiklarna höll 

en god kvalité, vilket anses vara en styrka (Polit & Beck 2012, s. 118). Två olika 
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granskningsmallar har använts, samt en relevansmall (se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3) för 

att bedöma kvalitén och relevans på artiklarna, beroende på om de varit kvalitativa och 

kvantitativa. Vilket anses vara en styrka enligt författarna till studien då mallarna har använts 

för att öka tillförlitligheten av artiklarna som ligger till grund för studiens resultat (Polit & 

Beck 2012, ss. 107–108).  

  

4.3.5 Dataanalys 

En styrka i studien är att författarna undersökt likheter och skillnader för att förstå hur de hör 

ihop samt konsekvenser av dem. Metodologisk matris och en resultatmatris (se Bilaga 4 och 

Bilaga 5) har använts för att organisera data och teman och subteman har skapats för att 

strukturera och analysera informationen (Polit & Beck 2012, ss.107–108). Då artiklar som 

inkluderats i studien är skrivna på engelska och ingen av författarna har det som modersmål, 

har stor medvetenhet om språkbrister funnits, vilket är en svaghet. För att undvika feltolkning 

av innehåll och gå miste om relevant information i artiklarna har översättning och analys 

gjorts med stor noggrannhet av författarna med hjälp av ordböcker samt lexikon, vilket ses 

som en styrka. 

4.4  Forskningsetiska överväganden 
 

Författarna har tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som finns inom forskning där plagiering, 

förfalskning samt fabrikation ej får förekomma (Polit & Beck 2012, s.169). Författarna har 

även tillämpat referenssystemet Harvard för att följa en korrekt referenshantering och ange 

vilka författare som uppger vilken information. Det har även tillämpats ett objektivt synsätt i 

arbetet där egna åsikter eller värderingar inte påträffas (Polit & Beck 2012, s. 121). 

Författarna har även strävat efter att vid urvals-och analysprocessen hålla sig objektiva och 

inte ta hänsyn till personliga bedömningar och tankar. Det uppnåddes genom att ständigt 

påminna varandra om att studien skulle svara på syftet, vilket krävde stor medvetenhet hos 

båda författarna. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad  
 
Betydelsen av föreliggande studie är att uppmärksamma sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta våldsutsatta kvinnor. Sjuksköterskor har en viktig roll inom hälso- och sjukvården, 

vilket är att ha den närmsta kontakten med patienterna. Chefer och ansvariga bör ge 
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sjuksköterskor förutsättningar att på ett bra sätt, hantera situationer och känslor de ställs inför. 

Åtgärder för att underlätta för sjuksköterskor kan vara kontinuerlig återkoppling av chefer, 

samtalsgrupper men även regelbundna utbildningsdagar där de kan få fördjupade kunskaper i 

vård av våldsutsatta kvinnor. Genom att förändra arbetsmiljön med mer utbildad personal och 

en minskad arbetsbelastning på avdelningar kan det bidra till att en mer personcentrerad vård 

ges av sjuksköterskorna.  

 

4.6 Förslag på fortsatt forskning 
 
Implementeringen av rutiner, screening och policys gällande våldsutsatta kvinnor i 

sjukvården är fortfarande bristfällig trots tidigare forskning. Då våld mot kvinnor är ett 

internationellt problem bör förändringar ske inom flertalet verksamheter såsom distriktsvård, 

akutvård, psykiatri etc. Det krävs forskning för utformning av relevanta och kvalitetssäkrade 

utbildningsprogram för sjuksköterskor men även sjuksköterskestudenter för att tillhandahålla 

den kunskap som krävs. Forskning behövs även för att kunna förändra de faktorer som endast 

går att influera på organisatorisk nivå. Vilket i sin tur leda till minskad osäkerhet hos 

sjuksköterskor, ökad medvetenhet om omfattningen av problematiken samt förbättring av 

omvårdnad för våldsutsatta kvinnor. 

 

4.7 Slutsats  
 
Resultatet visar att när sjuksköterskor har adekvat utbildning om partnervåld känner de en 

större trygghet i att fråga kvinnor om de har blivit utsatta för våld. Det fanns även många 

faktorer som försvårar identifiering av kvinnor som blivit utsatta för våld, såsom tidsbrist, 

hög arbetsbelastning men även tärande känslor hos sjuksköterskor. Påfrestande känslor som 

sjuksköterskor upplevde var ångest, depression och rädsla vilket även påverkade deras liv 

utanför arbetet. Sjuksköterskor har ett behov av stöd från kollegor för att ventilera känslor 

som uppkommer i samband med mötet med den våldsutsatta kvinnan.  
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Bilaga 1 Mall för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats (exempel) 

 

  
Ja, med motiveringen att… 

Delvis, med motiveringen 
att… 

Nej, med motiveringen 
att… 

Går ej att bedöma, med 
motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 

 
Ja, de har tydlig formulerat 
syftet. Inget utrymme för 
misstolkning 

 

   

Metod 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 
Ja, med en fallstudiedesign 
med en beskrivande 
fenomenologisk metod är det 
rimligt att intervjua de 
manliga sjuksköterskorna 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
Ja, de har tydligt beskrivit 
hur de har gått tillväga med 
genomförandet.  
 

   

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till studiens syfte? 
 
Ja 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella exklusionskriterier 
beskrivna? 

 
Delvis, de beskriver i syftet 
vilka personer artikeln 
handlar om. Men de 
beskriver inte specifika 
inklusions/exklusionskriterier 
 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket forskningen 
genomförs beskrivet? 

 
Ja, de manliga 
sjuksköterskorna jobbade på 
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en akutavdelning i Sydafrika 
och träffade ofta patienter 
som har utsatts för våld i nära 
relation. Åldrarna för de två 
afrikanska manliga 
deltagarna var 25 och 32 år. 
De hade båda över ett års 
erfarenhet av att arbeta som 
sjuksköterskor i akutenheten 
på ett specialiserat offentligt 
sjukhus i Sydafrika. 
 

7. Är metoden för datainsamling relevant? 

 
Ja, intervjuer 
transkripterades, delades in i 
meningsenheter, grupperades 
enligt liknande betydelser 
och summerades för att få en 
ny helhet. 
 

   

8. Är analysmetoden redovisad och tydligt beskriven? 

 
Ja, de har redovisat tydligt 
hur de har gått tillväga med 
de inspelade intervjuerna. 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
Ja, det framkommer att ett 
informerat samtycke till 
deltagarna erhölls från 
deltagarna efter det att 
sjukhusmyndigheterna fick 
tillstånd att forskningen 
kunde bedrivas på sjukhuset. 
Forskningsetiska kommittén 
vid fakulteten för 
hälsovetenskap vid 
University of Pretoria 
godkände forskningsförslaget  
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Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

 
 
Ja, de har tydligt svarat på 
syftet. 
 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som studiens resultat 
kan ha? 

 
Ja, sjuksköterskorna 
upplevde en dikotomi av 
"att vara i omvårdnad" och 
"att vara i samhället". De 
vårdade kvinnliga patienter 
som misshandlades av män 
medans de själva var män. 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den använda metoden och 
genomförandet av studien? 

 
 
 
 
 
 
 

  
Nej det finns ingen 
metoddiskussion 
beskriven 

 

13. Är trovärdighetsaspekter för studien diskuterade? 

 
Ja, författarna har förklarat 
tillförlitligheten i deras 
resultat utifrån deras valda 
metod. 
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Bilaga 2 Mall för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats (exempel). 

 

  Ja, med motiveringen att… 
 

Delvis, med motiveringen 
att… 

Nej, med motiveringen 
att… 

Går ej att bedöma, med 
motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt formulerat? 

 
Ja det är beskrivet i 
abstract och i överskriften 
på artikeln. Tydligt, kort 
och koncist. 
 

   

2. Är eventuella frågeställningar tydligt beskrivna? 

 
 
 
 
 

   
Det står ingenting om 
frågeställningar.  

Metod 

3. Är designen lämplig utifrån studiens syfte? 

 
Ja, då frågor i formulär 
som delats ut hade ja/nej 
frågor, skalor från 1–6, 
samt där deltagare fick 
svara på om de 
tillhandahåller den hjälp 
som erbjuds. 
 

   

 
4. 
 

Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
Ja med motiveringen att de 
har flera underrubriker där 
de beskriver vardera del i 
deras valda metod 
 
 

   

5. Är undersökningsgruppen representativ? 
 
Ja med motiveringen att 
det är sjuksköterskor som 
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dagligen möter kvinnor i 
arbetet. 
 
 

6. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 
 

 Exklusionskriterier är 
inte beskriva 
överhuvudtaget och 
inklusionskriterier är inte 
tydligt beskrivet. 

 

7. 
Är undersökningsmetoden relevant i förhållande till 
studiens syfte? 

 
Ja då de vill undersöka 
attityder och kunskap. 
 
 
 

   

8. Är validiteten diskuterad? 

 
 
Ja då 6 stycken 
sjuksköterskor som är 
experter inom våld i hemt 
har bedömt validiteten på 
formuläret. 
 
 

   

9. Är reliabiliteten diskuterad? 

 
 
 
 
 

 
 
Det finns inte beskrivet 

  
 
 

10. 
Är det beskrivet hur den statistiska analysen är 
utförd? 

 
Ja, de har använt sig av 
Pearson 
och Spearman-
korrelationer samt 
Statistical Package 
for Social Sciences 
 

   

11. Är bortfallet beskrivet? 
 
 

Det finns inte beskrivet   
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12. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
Ja, alla deltagare får 
skriftlig och muntlig 
information om hur 
formuläret fylls i, samt 
deras rättigheter att lämna 
studien när de vill utan 
konsekvenser. Formuläret 
var anonymt och används 
endast i 
forskningsändamål.  
 

   

Resultat 

13. 
Är det resultat som redovisas tydligt och relevant i 
förhållande till studiens syfte? 

 
Ja, resultatets statistik 
redovisas i tabeller samt 
beskrivs i löpande text och 
svarar på syftet.  
 
 

   
 
 

Diskussion 

14. 
Diskuteras den kliniska betydelse som studiens 
resultat kan ha? 

 
 
Ja, de belyser barriärer i 
screening, samt åtgärder 
för att öka kunskapen om 
våld i hemmet i form av 
utbildningar etc.  
 
 

   

15. 
Finns en kritisk diskussion om den använda metoden 
och genomförandet av studien? 

 
Ja, de belyser 
användningen av 
bekvämlighetsprov samt 
oförmåga att skilja på 
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deltagarnas attityder och 
övertygelser. 
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Bilaga 3. Mall för granskning av artikelns relevans (exempel) 

Van Wyk, N., & Van der Wath, A. 
SydAfrika (2015) 

  
 Ja Delvis Nej 

1. 
Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) 
som studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
X 
 

  

2 
Är de deltagare som ingår i granskad 
studie, relevanta i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
X 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som 
studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
X 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
relevant i förhållande till det aktuella 
syftet*? 

 
X 
 
 

  

5. 
Sammanvägd bedömning: bör granskad 
studie inkluderas för kvalitetsgranskning i 
den aktuella studien**? 

 
X 
 
 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 
** Med detta menas er litteraturstudie.  
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Bilaga 4 Tabell 3, avseende resultatartiklarnas metodologi  

Författare Titel Design och 
eventuell ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Al-Natour, A., Quandil, A., 
& Gillespie, G.L Jordanien  
(2016)   

“Nurse’s role in screening for 
intimate partner violence: a 
phenomenological study” 

Beskrivande 
fenomenologisk 
design 

6 stycken kvinnliga och 
6 stycken manliga 
sjuksköterskor  

Semistrukturerade 
“face to face” 
intervjuer 

Colaizziz fenomenologiska metod.  

Baird, K., M., Saito, A., S., 
Eustace, J., Creedy, D., K 
Australien (2018)  
 

“Effectiveness of training to 
promote routine enquiry for 
domestic violence by midwives and 
nurses: A pre-post evaluation study” 
 

Kvantitativ ansats 
 

149 sjuksköterskor och 
barnmorskor 
 

Frågeformulär 
 

Deltagarna fyllde i frågeformulär. Även fördjupade 
telefonintervjuer genomfördes med 21 barnmorskor. 
Data analyserades med hjälp av en induktiv tematisk 
analysmetod. 

Beynon, C.E., Gutmanis, 
I.A., Tutty, L.M., Wathen, 
C.N., & MacMillan, H.L  
Canada 
(2016)   

“Why physicians and nurses ask (or 
don’t) about partner violence: a 
qualitative analysis” 

Kvalitativ design 
med en tidigare 
del av kvantitativ 
design.  

Randomiserat utvalda. 
238 läkare och 527 
sjuksköterskor   

Dokument som 
skickats ut till 
undersökningsgrupp 
med 2 frågor de fick 
svara på.  

Induktiv innehållsanalys, identifiering av nyckelord, 
fraser/ och begrepp. Slumpmässiga kontroller gjordes 
för att säkerställa kodning gjorts konsekvent.  

Brykczynski, K.A., Crane, 
P., Medina, C.K., Pedraza, 
D.  

(2011)  

“Intimate partner violence: 
Advanced practice nurses’ clinical 
stories of success and challenge”  

Kvalitativ design 
med tolkande 
fenomenologisk 
metod. 

10 APN (advanced 
practice nurse) 

“Face to face” 
intervjuer 

Intervjuer spelades in, transkiberades, där ett kort 
index skrevs, och tolkningar formulerades.  

Maier, S. L  
USA 
(2011)  

“The emotional challenges faced by 
Sexual Assault Nurse Examiners: 
ER nursing is stressful on a good 
day without rape victims” 

Kvalitativ design 
med induktiv 
metod, med inslag 
av litteraturstudie i 
introduktionen 

Våldtäktsoffer 
förespråkare och 40 
stycken sjuksköterskor. 

Intervjuer samt 
läst litteratur som 
tenderar att vara 
kvalitativ  

Intervjuer med sjuksköterskor samt våldtäcktsoffer 
förespråkare transkriberades med hjälp av 
forskningsassistenter och kodades öppet för att skapa 
en helhet.  

Meeks-sjostrom, D. USA 
(2013)  
  

“Clinical decision making of nurses 
regarding elder abuse” 

Kvantitativ 
undersökning 

84 sjuksköterskor  Undersökning genom 
enkäter  

Data infördes i Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) version 15.0 för analys. Beskrivande statistik - 
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medel, standardavvikelse (SD), frekvens, procenttal - 
användes för att analysera demografiska data  

Natan, M.B., Rais, I. Israel 
(2010)   

“Knowledge and attitudes of nurses 
regarding domestic violence and 
their effect on the identification of 
battered women”  

Kvantitativ design  100 sjuksköterskor som 
deltog i studien  

Frågeformulär Dataanalys utfördes med det statistiska paketet för 
samhällsvetenskap. Beskrivande statistik användes för 
att avbilda de demografiska egenskaperna för urvalet 
och svar på artiklarna och dess underskalor.  

Sandmoe, A., Kirkevold. M.  
Norge (2013)   

“Identifying and handling abused 
older clients in community care: the 
perspectives of nurse managers “ 

Kvalitativ studie  52 sjuksköterskor  Intervjuer  Deltagarna intervjuades,texten transkriberades och 
analyserades med uppenbar kvalitativ innehållsanalys  

Sprague, C., Hatcher, A.M., 
Woollett, N., & Black, V.  
Johannesburg 
(2017) *  

“How nurses in Johannesburg 
Address Intimate Partner Violence 
in Female Patients: Understanding 
IPV Responses in Low- and 
Middle-Income Country Health 
Systems” 

Kvalitativ design 
med ett tolkande 
paradigm 

25 stycken 
sjuksköterskor som 
arbetade på olika 
vårdinrättningar 

Semistrukturerade 
intervjuer  

Intervjuer spelades in och översattes ordagrant. 
Kodning av teman och skapade koncept.  

Van der Wath, A., Van 
Wyk, N., Janse van 
Rensburg, E. 
SydAfrika (2013) * 
  

“Emergency nurses' experiences of 
caring for survivors of intimate 
partner violence “ 

Kvalitativ ansats  11 sjuksköterskor 
som arbetade i akuta 
enheter på två offentliga 
sjukhus i Sydafrika  

Ostrukturerade 
fenomenologis 
intervjuer  

Data samlades in med hjälp av ostrukturerade 
fenomenologiska intervjuer för att sjuksköterskorna 
ska kunna utarbeta sina erfarenheter. En första bred 
öppen fråga ställdes för att underlätta uttrycket av 
upplevda upplevelser utan att leda till någon vidare 
diskussion.  

Van Wyk, N., & Van der 
Wath, A. 
SydAfrika(2015) * 

“Two male nurses’ experiences of 
caring for female patients after 
intimate partner violence: A South 
African perspective” 

Kvalitativ design, 
med 
fenomenologisk 
forskningsmetod  

2 stycken manliga 
sjuksköterskor på en 
akutmottagning 

Ostrukturerade 
djupgående intervjuer 

Intervjuer transkripterades, delades in i 
meningsenheter, grupperades enligt liknande 
betydelser och summerades för att få en ny helhet.  
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Bilaga 5. Tabell 4 Sammanfattning av resultatartiklarnas syfte och resultat. 

Författare  Syfte Resultat 

Al-Natour, A., Quandil, A., & 
Gillespie, G.L  

Att beskriva jordanska sjuksköterskors roller och praxis gällande 
screening för intimt partnervåld.  

Utbildning och övning kan förenkla arbetet i screening av partnervåld. Det finns flertalet för och 
nackdelar att screena kvinnor för våld. Positiva aspekter kan innebära att sjuksköterskan känner 
tillfredsställelse i att kunna hjälpa en person och stötta denne genom svår tid. Medan negativa 
aspekter anses vara att patienten utvecklar suicidtankar vilket leder till att sjuksköterskan känner 
b.la. hjälplöshet och frustration. 

Baird, K., M., Saito, A., S., 
Eustace, J., Creedy, D., K 

Utvärdera effekterna av utbildning på kunskaper och beredskap 
hos barnmorskor och sjuksköterskor att genomföra rutinmässiga 
undersökningar om våld i hemmet med kvinnor under 
perinatalperioden. 

Kort utbildning kan förbättra kunskaper, beredskap och förtroende hos barnmorskor och 
sjuksköterskor att genomföra rutinmässiga utredningar och stödja kvinnor under 
perinatalperioden 

 

Beynon, C.E., Gutmanis, I.A., 
Tutty, L.M., Wathen, C.N., & 
MacMillan, H. L 

Undersöka läkare och sjuksköterskors erfarenheter av att prata 
om IPV (intimate partner violence) privat och professionellt, 
följder och konsekvenser för att jämföra hur de 
yrkeskategorierna upplever situationen.  

Hinder för att fråga om IPV beror till störst del på att det är tidsbrist, kvinnor ofta har missbruk, 
språk och kulturella skillnader samt en brist på resurser utanför sjukhuset. Sjuksköterskor betonar 
även brist på utbildning inom området.  

Brykczynski, K.A., Crane, P., 
Medina, C.K., Pedraza, D.   

Kunskap av kliniska erfarenheter av kliniskt avancerade 
sjuksköterskor (APN) som arbetar med kvinnor som upplevt 
eller upplever IPV.  

Det är viktigt att som vårdpersonal skapa en trygg miljö runt kvinnor där de kan prata om våldet 
de utsätts för. Upplysning för kvinnor gällande resurser utanför sjukhus är viktigt såsom nummer 
till kvinnojour etc. vilket sjuksköterskorna kan öka överlevnaden hos de kvinnorna då de ser 
konkret vad för resurser som finns att bistå hjälp.  

Maier, S. L  Utforska SANE sjuksköterskors upplevelser av utbrändhet och 
sekundärt trauma som en verkan av vård av våldtäktsoffer, samt 
hanteringsstrategier de använder av för att hantera de 
situationerna. 

Många diskuterar om känslomässiga krav som jobbet medför, många känner en oro över offren 
efter sjukhusvistelsen samt att utbrändhet till viss grad relaterat till sitt arbete med offers 
känslomässiga stadie.  

Meeks-sjostrom, D. Skillnaden mellan de som har flera års erfarenhet gällande våld i 
nära relationer bland främst äldre kvinnor. Samt för att 

Undersökningen visade ingen specifik skillnad bland de sjuksköterskor som tillämpades 
utbildning i “våld i nära relationer bland äldre kvinnor” och de som inte hade någon utbildning. 
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undersöka skillnaden i tillämpad kunskap bland sjuksköterskor 
som har utbildning och bland de som inte utbildas. 
 

Natan, M.B., Rais, I.  Denna studie syftade till att undersöka effekten av 
sjuksköterskans kunskaper, avdelningsrutiner och attityder på 
identifiering av misshandlade kvinnor. 
 

Ett positiv samband hittades mellan sjuksköterskornas inställning, kunskap och avdelningsrutiner 
och patientundersökning för våld i nära relationer. Medan sjuksköterskor är medvetna om våld i 
hemmet och förstår betydelsen av identifiering, manifesteras detta ofta sällan i praktiken. 

 

Sandmoe, A., Kirkevold. M.   Att få kunskap om hur sjuksköterskor och deras chefer 
identifierar samt hanterar våld bland äldre klienter 
 

Identifiering och hantering av dessa personer var beroende av specifika sjuksköterskor och 
deltagarnas engagemang baserades på klinisk erfarenhet. Deltagarna betonade behovet av ett 
individualiserat tillvägagångssätt för den specifika gruppen när man misstänker övergrepp eller 
våld. Även sjuksköterskornas chefer spelade en viktig roll i hanteringen av klienterna då behovet 
av stöd var mycket viktigt för att sjuksköterskorna. 

 

Sprague, C., Hatcher, A.M., 
Woollett, N., & Black, V.  

Förstå varför och hur sjuksköterskor reagerar på IPV  Sjuksköterskor som möter kvinnor som utsatts för våld menar att det viktigaste är prata med dem 
och få en bra anamnes, samtidigt som de ska bygga ett förtroende hos kvinnorna. Sjuksköterskor 
känner ofta en stor oro för kvinnorna då de ofta kan uttrycka suicidala tankar och ofta saknar ett 
kontaktnät. 

Van der Wath, A., Van Wyk, N., 
Janse van Rensburg, E.  

Att utvärdera en studie av akutsjuksköterskors upplevelser av att 
ta hand om överlevande av intimt partnervåld  

Akutsjuksköterskor i Sydafrika är ofta vittnen till de känslomässiga och fysiska effekterna av 
intimt partnervåld. Exponering för överlevnaders sårbarhet och lidande väcker sympati och 
känslomässig ångest bland sjuksköterskorna. Oftast sitter de kvar med den känslomässiga 
påverkan och störande och återkommande minnen. 

 

Van Wyk, N., & Van der Wath, 
A. 

Undersöka svårigheter som manliga sjuksköterskor ställs inför 
samt erfarenheter sjuksköterskorna har av att arbeta med 
kvinnor som utsatts för våld av andra män.  

De manliga sjuksköterskor som intervjuats anser att det är en konflikt mellan att vara man, alltså 
samma kön som förövaren samtidigt som de ska hjälpa offret, alltså kvinnan. Sjuksköterskorna 
känner en hopplöshet gentemot andra män som utövar våld samt att sjukhus ofta är 
överbefolkade, vilket gör att kvinnans situation inte får den uppmärksamhet som behövs. 
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