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SAMMANFATTNING 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar är att främja människors hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande, detta kan ske genom personcentrerad vård. Vid 

personcentrerad vård är det människan som är i behov av vård som ska sättas i centrum. 

Akutsjukvård innebär inte bara att ge kritiskt sjuka patienter snabb vård, den ska också vara 

individanpassad utifrån den patient som söker vård. Våld i nära relation är ett globalt problem 

som drabbar både kvinnor och män. Det kan ge konsekvenser genom det direkta fysiska 

traumat samt en rad följdsjukdomar som kan ha en mer psykisk påverkan på offrets 

livskvalité. För samhället kostar det stora summor årligen. Alla konsekvenser av våld i nära 

relation kan leda personen som blir utsatt för våld i nära relation till att uppsöka sjukvård, där 

sjuksköterskor på akutmottagningar har en möjlighet identifiera dessa patienter. Det finns 

flera kartlagda faktorer som påverkar detta, några är främjande och andra är barriärer som 

hindrar identifiering och personcentrerad vård.  

 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan 

påverka mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation. 

 

Studien var en intervjustudie med kvalitativ ansats. Åtta intervjuer (inklusive en pilotintervju) 

genomfördes på akutmottagningar på tre sjukhus i Mellansverige med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Rådata analyserades genom induktiv innehållsanalys. 

 

Resultatet visade på faktorer som påverkade mötet med patienter som utsatts för våld i nära 

relation och delades upp i två kategorier “Sjuksköterskans upplevda arbetssituation” och 

“Sjuksköterskans kunskap”. Faktorerna var knutna till den specifika arbetsplatsen och den 

interprofessionella stöttningen från kollegor i situationer som behöver få ta tid. De handlade 

också om sjuksköterskans egna förvärvade kunskap och de upplevda brister på kunskap som 

fanns generellt inom akutkliniken kring att möta patienter som utsatts för våld i nära relation. 

Faktorerna kunde ses som goda förutsättningar för att ge personcentrerad vård samt barriärer 

mot personcentrerad vård till patienter som är utsatta för våld i nära relation.  

 

De intervjuade sjuksköterskorna använde personcentrerad vård för att vårda patienter som 

utsatts för våld i nära relation. Det fanns en kunskapsbrist och det saknades fastslagna rutiner 

samt kunskap om befintliga rutiner för hur sjuksköterskan skulle och kunde agera i mötet med 

patienter som utsatts för våld i nära relation. Ofta saknades en tydlig förankring angående 

problematiken kring våld i nära relation hos klinikledningen. Samarbete både med kollegor, 

andra professioner och andra instanser var något som kunde vara både en barriär mot att ge 

personcentrerad vård men också en främjande faktor.  

 

 

 
Nyckelord: Akutmottagning, Akutsjukvård, Omvårdnad, Personcentrerad vård, Våld i nära 

relation 
 

  



ABSTRACT 

 

The nurses’ professional responsibility is to further people's health, prevent disease, 

reconstruct health and ease pain, this can be done through person centered care. In person- 

centered care it is the person in need of care that should be in the center. Emergency medical 

service means not only to give critically ill patients fast care, it should also be fitted to the 

individual seeking care. Intimate partner violence [IPV] is a global problem that affects both 

women and men. It can cause consequences though the direct physical trauma and a range of 

secondary diseases that can have a more psychological influence on the victim’s quality of 

life. To the society it causes high costs yearly. All the consequences of IPV can cause the 

person affected to seek health care, where nurses at the Emergency department [ED] have an 

opportunity to identify these patients. There are several charted factors that affect this, some 

are encouragement, and some are barriers that inhibits identification and person-centered care. 

 

The aim of this study was to describe nurses experience of factors that can affect the meeting 

with patients subjected to intimate partner violence. 

 

This study has a qualitative research design. Eight semi structured interviews were conducted 

at Emergency Departments at three hospitals in the middle of Sweden. The raw data was the 

analyzed with inductive content analysis. 

 

The results showed factors that affected the meeting with patients subjected to IPV and was 

split into two categories “Work Environment” and “Knowledge”. The factors were connected 

to the specific workplace and the interprofessional support from colleagues in situations that 

needed to take time. They also dealt with the nurses own acquired knowledge and the 

perceived inadequacies that was generally in the ED about meeting patients subjected to IPV. 

The factors could be regarded as good pre-requisites to give person centered care and barriers 

against person centered care towards patients subjected to IPV.  

 

The nurses that were interviewed used person-centered care to give care to patients subjected 

to IPV. There were a lack of education and a lack of established routines and knowledge 

about existing routines for how the nurse should and could act in meeting patients subjected 

to IPV. There were often lacking a clear establishment about the problematics surrounding 

IPV at the clinic management. Collaboration with both colleges, other professions and other 

authorities was something that could be both a barrier against giving person centered care but 

also an encouragement. 

 

 
 
Keywords: Emergency Department, Emergency Medical Services, Intimate partner violence, 

Nursing Care, Patient-Centered Care 
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BAKGRUND 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30), stadgas i 1§, kap. 5 att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att patientens behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhets tillgodoses.  

 

God vård betyder att patienten försäkras en god och säker vård utifrån de behov som finns och 

vilket tillstånd som råder. För att detta ska kunna uppnås krävs det att vårdpersonalens 

kunskaper tas tillvara och att sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för det bemötande hen 

ger, för de etiska bedömningar hen gör och de beslut hen fattar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar är att främja människors hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa samt att lindra lidande. Detta sker genom att sjuksköterskan är flexibel, har 

stor handlingsberedskap, kan handla självständigt, bedöma vårdnivå och har kunskap om hur 

patienter och skador ska prioriteras (Riksföreningen för akutsjuksköterskor; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att understödja hälsa, förebygga sjukdom, 

återuppbygga hälsa och avhjälpa lidande. Att vara sjuksköterska innebär att verka för 

patientens mänskliga och kulturella rättigheter, rätten till liv, rätten att göra egna val och 

rätten att få bemötas med värdighet och respekt. Omvårdnaden är alltid respektfull och ges 

oberoende av patientens ålder, hudfärg, tro, kulturella bakgrund, etnicitet, 

funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuella läggning, nationalitet, sociala tillhörighet 

eller politiska åskådning (International Council of Nurses [ICN], 2012). 

 

Omvårdnad är den del av sjukvården sjuksköterskan är specialist inom, målet är att göra den 

person som vårdas till en central del i den vård som bedrivs samt plana ut det maktförhållande 

som finns hos vårdpersonalen gentemot patient och dennes anhöriga. Omvårdnad utgår ifrån 

att patientens värdighet, integritet och autonomi ska bevaras. Omvårdnad tillgodoser att 

patienter och dennes anhöriga bemöts med empati och kunskap samt att kunskapen är 

vetenskaplig och med tillägg av beprövad erfarenhet och kunskap om patientens egen 

situation och upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Personcentrerad vård på akutmottagning som Teoretisk referensram 

För att ge god vård använder sig sjuksköterskan av personcentrerad vård som är en av sex 

kärnkompetenser för sjuksköterskor, de andra fem är - samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Edberg, 2013). 

Sjuksköterskan ska i vårdmötet se patienten som en unik individ och i det mötet börja bygga 

upp en gemensam plattform för tillit, förståelse och terapeutiska relationer (McCance & 

McCormack, 2013). Vid personcentrerad vård är det människan som är i behov av vård som 

ska sättas i centrum och hen ska alltid betraktas som en fri och jämställd partner och en 

person som är något mer än just sin sökorsak eller sin sjukdom. Grundläggande för den 

personcentrerade vården är vårdpersonalens förmåga att noga lyssna på patientens egen 

berättelse för att på så sätt kunna förstå hens behov. Patientens berättelse ger vårdpersonalen 

kunskap om hens unika förutsättningar och resurser samt eventuella barriärer som finns för att 

hälsa ska kunna nås (Ekman & Norberg, 2013). Individens vetande om livet med sin ohälsa 

och vårdpersonalens generella kunskap om sjukdomen möts i partnerskapet, där respekten för 
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varandras olika kunskap är det centrala i vårdmötet. (Centrum för personcentrerad vård vid 

Göteborgs universitet [GPCC], 2018). 

 

Akutsjukvård 

 

Akutmottagningar är en del av akutsjukvård, som är vård som ej är begränsad till tid eller 

organisatorisk tillhörighet utan är en vårdform som bedrivs dygnet runt, på vilken plats och 

med vilken organisation som helst (Riksföreningen för akutsjuksköterskor; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). På en akutmottagning bedrivs främst sjukvård som ämnar till 

att utesluta och behandla livshotande tillstånd (Elmqvist, 2011). Sjuksköterskor som arbetar 

på en akutmottagning kan vara antingen grund- eller specialistutbildade (Wikström, 2018). 

 

Trots detta fokus på medicinsk behandling och snabba bedömningar tar Hirshon et al. (2013) 

upp att akutsjukvård inte bara innebär att ge kritiskt sjuka patienter snabb vård utan att den 

också ska vara individanpassad utifrån den patient som söker vård. Dock är en 

akutmottagning en plats där patienten lätt förlorar sitt sammanhang och att relationen mellan 

patient och vårdpersonal blir snedvriden så att vårdpersonalen har mer kunskap om vad som 

sker än patienten (Elmqvist, 2011). Överbelastade akutmottagningar är ett hot mot både 

vårdkvalitet och patientsäkerhet. Det finns patientsäkerhetsrisker i form av bland annat 

förhöjd mortalitetsrisk, otillräcklig smärtlindring, fördröjning av läkemedel samt risker för 

eventuella komplikationer (Chang, Lin, Fu, McConnell & Sun, 2017). 

 

Det åligger hälso- och sjukvården att ha rutiner som säkerställer kvaliteten på den vård som 

ges till patienter som utsatts för våld (SOSFS 2014:4). 

 

Våld i nära relation 

 

Definition av våld i nära relation 

Den 10 december 1948 antog och proklamerade Förenta Nationernas [FN] generalförsamling 

de mänskliga rättigheterna genom en allmän förklaring. Enligt FN är alla människor födda 

fria och alla människor är lika i värde och i rättigheter. De fastslår att alla individer är 

berättigade till de fri- och rättigheter som finns i förklaringen, utan någon åtskillnad som ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politisk/annan övertygelse. Alla har rätt till sin nationella eller 

sociala härstamning, egendom och sin härkomst och ställning i övrigt.  Alla individer har rätt 

till sitt liv, sin frihet och sin personliga säkerhet, ingen människa ska heller utsättas för tortyr 

eller grym, omänsklig, förnedrande behandling eller vedergällning (United Nations [UN], 

u.å.). Regeringen har i utifrån FN’s globala mål fastslagit Agenda 2030. Mål nummer fem är 

Jämställdhet och innebär att arbete mot diskriminering, våld gentemot utsatta grupper (såsom 

flickor och kvinnor), mot skadliga sedvänjor och för övriga frågor som kan stärka 

jämställdheten i samhället ska bedrivas (Sverige Agenda 2030-delegationen, 2019). 

 

Något som strider mot de mänskliga rättigheterna och de globala målen är våld i nära relation. 

Våld i nära relation är ett globalt problem och FN arbetade 1993 fram en definition där termen 

“våld mot kvinnor/violence against women” används (UN, 1993). Definitionen lyder “any act 

of gender-based violence that results in, or is likely to result in, physical, sexual or 

psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or 

arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life” (UN, 1993). I 

Sverige använder Socialstyrelsen (u.å.) det okönade begreppet ”våld i nära relation” där dess 

definition spänner mellan allt från grova brott till mer raffinerade, subtila metoder och offret 



3 

 

är i en nära relation med förövaren. Våldet är ofta en blandning av psykiskt, sexuellt och 

fysiskt våld och kan innefatta social, materiell och ekonomisk utsatthet (Socialstyrelsen, u.å.). 

 

Prevalens av våld i nära relation 

Globalt uppger en tredjedel av världens kvinnor att de någon gång upplevt fysiskt och/eller 

sexuellt våld från en partner de varit eller är i nära relation med. Av antalet kvinnor som 

mördas i världen uppskattas det att 38 procent av dessa mord sker av kvinnans manlige 

partner (World Health Organisation [WHO], 2017). Enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 

(2019a) anmäldes omkring 15 900 misshandelsfall år 2018 där offer och förövare haft en nära 

relation. Av dessa 15 900 fall hade 13 400 kvinnliga offer och 2 590 manliga offer (BRÅ, 

2019a). År 2018 utgjorde våld i nära relation 24 procent av allt dödligt våld i Sverige (BRÅ, 

2019b). En studie av Lövestad och Krantz (2012) visar att män kan vara mer utsatta och ha 

lägre förtroende för olika vård- och hjälpinstanser och därför inte söker hjälp i samma 

utsträckning. I deras studie uppgav 11 procent av männen och 8 procent av kvinnorna att de 

blivit utsatta för våld i nära relation senaste året (Lövestad & Krantz, 2012). BRÅ (2009) 

beskriver att mörkertalet för fall av våld i nära relation är stort för båda könen och att det kan 

vara ännu större för den manliga populationen. Nybergh, Taft, Enander och Krantz (2013) har 

funnit att kvinnor och män utsätts i ungefär samma utsträckning för våld nära relation, 26 

procent av männen uppgav att de blivit utsatta för våld i nära relation senaste året och 23 

procent av kvinnorna. Kvinnorna uppgav att de oftare utsätts för fler typer av våld i nära 

relation och de hade högre prevalens av att ha blivit utsatta vid flera tillfällen i livet (Nybergh, 

Taft, Enander & Krantz, 2013). Nationellt centrum för kvinnofrids stödtelefon 

Kvinnofridslinjen har cirka 30 000 samtal per år, en siffra som tydligt lyfter fram kvinnors 

utsatthet och verklighet i vardagen (Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK], 2017). 

Förekomst av våld i nära relation sker i alla typer av relationer oavsett ålder, bakgrund och 

sexuell läggning (NCK, 2010). 

 

Konsekvenser för samhället av våld i nära relation 

Kunskapen om de ekonomiska konsekvenserna för individen och samhället är begränsade. I 

en rapport från Socialstyrelsen uppskattas det att samhällets kostnad var cirka 3 miljarder 

kronor år 2004 (Socialstyrelsen, 2018). 

 

Sveriges Regering har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, denna strategi sträcker sig fram till år 2026 (2016/17:10). Den är uppdelad i 

fyra riktlinjer; det förebyggande arbetet mot våld ska utökas och bli mer verkningsfullt, en 

ökad upptäckt av våld och ett ökat skydd samt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn, 

brottsbekämpningen ska effektiviseras samt kunskap samt metoder ska förbättras och 

utvecklas (Socialdepartementet, 2016). Socialstyrelsen har av Regeringen fått i uppdrag att 

bistå socialtjänst och hälso- och sjukvården i genomförandet samt uppföljningen av den 

nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Ett av delmålen i 

vägledningen är att ta fram en schablon för att enhetligt kunna skatta kostnaderna för de 

insatser som förorsakats av våld i nära relationer. Schablonkostnaderna inriktar sig för 

insatser som skett till våldsutsatta, våldsutövare, våldsutsatta barn inom socialtjänsten, skola 

samt förskola, ungdomsmottagning, primärvården, specialiserad- och rättspsykiatrisk vård 

och tandvård. Men även för insatser som sker inom kvinno- och brottsofferjourer, 

rättsväsendet, försäkringskassan, skatteverket, kronofogdemyndigheten och hos arbetsgivare 

(Socialstyrelsen, 2018). 

 

Kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation söker i större omfattning akutsjukvård, 

psykiatri och primärvård än kvinnor som ej blivit utsatta. Denna ökande användning av hälso- 
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och sjukvården är inte begränsad till tiden kvinnan lever i det våldsamma förhållandet utan 

fortsätter flera år efter hon lämnat det. Kostnaden för vård uppskattas till 19 procent mer för 

kvinnor som utsatts för våld i nära relation än för dem som inte blivit det (Rivara et al. 2007). 

 

Konsekvenser för individen av våld i nära relation 

Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relation. En svensk studie av Lövestad och 

Krantz (2012) visar att våldet ser olika ut. Kvinnor utsätts för fler typer av våld jämfört med 

männen, bland annat flera typer av fysiskt våld, hot om våld, isolering samt sexuellt våld 

(Lövestad & Krantz, 2012). 

 

Våld i nära relation är ofta fysiskt och kan bestå i knuffar, örfilar, sparkar, kvävning, 

bränning, skållning, få något kastat på sig, bli dragen i arm eller hår, fått slag av trubbigt 

föremål, hugg med kniv eller annat föremål (Lövestad & Krantz, 2012), riven eller biten 

(Carmo, Grams & Magalhães, 2011). Våld i nära relation kan leda till följdsjukdomar som 

depression, ångest och posttraumatiskt-stressyndrom [PTSD] (Ferrari et al., 2016). Det 

psykiska våldet kan bestå i kontrollerande beteende från förövare över offret och det kan leda 

till psykiska besvär som depression, fatigue, trötthet, sömnproblem och 

koncentrationssvårigheter (Lövestad, Löve, Vaez & Krantz, 2017).  

 

Att utsättas eller att ha utsatts för våld i nära relation är också en riskfaktor för mer ospecifika 

symtom som halsbränna, magsmärta, darrningar, andningsbesvär, irritation, rastlöshet, 

nervositet, huvudvärk, muskelspänningar, bröstsmärta, ryggsmärta, smärta i lederna (Krantz 

& Östergren, 2000) och känsla av existentiell ensamhet (Pratt-Eriksson, Bergbom & 

Lyckhage, 2014). Ett hinder för att söka vård eller hjälp är att det finns en oro att ytterligare 

öka på våldet i den nära relationen, rädslan för partnerns hämnd, rädsla för att inte bli tagen på 

allvar, skam och låg självkänsla (Leppäkoski & Paavilainen, 2011). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar vid mötet av patienter som utsatts för våld i nära 

relation 

 

Alla konsekvenser av våld i nära relation kan leda personen som blir utsatt för våld i nära 

relation till att uppsöka sjukvård där sjuksköterskor på akutmottagningar har en möjlighet 

identifiera dessa patienter (Hinsliff-Smith & McGarry, 2017). Enligt Högskoleförordningen 

(SFS, 1993:100) ska alla sjuksköterskeutbildningar ge sina studenter god kunskap kring 

ämnet våld i nära relation. Enligt NCK (2010a) skulle villighet att fråga patienter om 

våldsutsatthet kunna öka antalet identifierade patienter vilket skulle förbättra omvårdnaden av 

denna patientgrupp. Identifikationen på akutmottagningen har visat sig ha en positiv inverkan 

på patientens livskvalitet (Hinsliff-Smith & McGarry, 2017).  

 

Identifiera patientgruppen 

På akutmottagningar ska sjuksköterskan ha kunskap om våld i nära relation och det ska finns 

riktlinjer som baseras på aktuell forskning för att kunna ge ett gott bemötande och god 

omvårdnad till patienter som utsatts för våld i nära relation. Det är också viktigt att skapa 

rutiner för att detta ska ske vid varje vårdtillfälle (NCK, 2010b). Vårdprogram, lokala 

handlingsplaner, fastställda rutiner och regelbunden utbildning kan utgöra ett stöd för 

sjuksköterskor och förbättra omhändertagandet av patienten när våldsutsatthet misstänks 

(NCK, 2017). Sjuksköterskans egna attityder lyfts som något som kan främja upptäckandet av 

våld i nära relation (Natan & Rais, 2010). Leppäkoski och Paavilainen (2013) belyser vikten 

av att det finns riktlinjer som sjuksköterskor kan följa vid mötet med patienter angående våld i 
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nära relation, de betonar också att de som har riktlinjer kan identifiera fler och därför ge fler 

patienter god vård. 

 

Ytterligare faktorer som underlättar identifieringen av patienter som utsatts för våld i nära 

relation är att öka tryggheten för patienter i samband med frågorna, tydliga och välbyggda 

underlag för hur frågorna ska ställas, bra samarbete med andra instanser, bra utrymme att 

ställa denna typ av frågor och tid att ställa dem (Williams, Halstead, Salani & Koermer, 

2016).  

 

Trots möjligheten sjuksköterskor på akutmottagningar har att identifiera våld i nära relation 

och att det är ett förekommande problem registreras få som detta i diagnoskoder (NCK, 

2010a). Endast 8–10 procent av vårdpersonal säger att de regelbundet frågar om 

våldsutsatthet (NCK, 2010a). En av orsakerna till att få registreras som detta är att vården 

använder flera olika benämningar för vad patienten söker för, bland annat skade- och 

handlingsorienterade sökorsaker som relaterar till våld används för att beskriva patientens 

besök på akutmottagningar (Olive, 2016).  

 

Möjlighet till screening 

Sjuksköterskor på akutmottagningar har i vårdmötet ett unikt tillfälle att regelbundet fråga 

eller screena patienter för våld i nära relation (Ahmad, Ali, Rehman, Talpur & Dhingra, 

2016). När frågan om våldsutsatthet ställdes i samband med den mer etablerade frågan om 

alkoholbruk upptäcktes fler patienter som utsatts för våld än när frågan ställdes separat av 

sjuksköterskor i inskrivningsbedömningen (Hewitt, Bhavsar & Phelan, 2011). Att regelbundet 

fråga om våldsutsatthet eller att använda något av de olika screeningverktyg som finns kan 

hjälpa sjuksköterskor och annan vårdpersonal att ge en personcentrerad och effektiv vård till 

utsatta patienter som söker vård på akuten (Ahmad et al., 2016). Det kan finnas behov av att 

använda flera typer av screeningverktyg eller utveckla ett nytt då screeningverktyg hade 

svårare att fånga upp män som utsatts för våld i nära relation än kvinnor (Nybergh, Taft & 

Krantz, 2012). 

 

Det är inte bara de som är utsatta för våld i nära relation som är positiva till att frågor om 

våldsutsatthet ställs av vårdpersonal på akutmottagning, utan också personer som inte utsatts 

tycker att det är viktigt att vårdpersonal frågar om våldsutsatthet (Howe, Crilly & Fairhurst, 

2002). 

 

Barriärer för identifiering 

Flertalet sjuksköterskor var omedvetna om vilka riktlinjer som fanns och kunde inte relatera 

till någon formell grundutbildning eller fortbildning i ämnet våld i nära relation. De flesta 

uppgav dock att utbildning i ämnet skulle vara intressant och till hjälp i det vardagliga arbetet 

(Robinson & Ream, 2010). Sjuksköterskor uppgav att de saknade beredskap för att 

omhänderta patienter som utsatts för våld i nära relation. I primärvården var det både 

organisatoriskt stöd i form av riktlinjer, samarbete och kunskap, kuraget att våga fråga och att 

förmåga att hantera uppföljningen av svaret på adekvat sätt som saknades (Sundborg, Saleh-

Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012). 

 

Williams, Halstead, Salani och Koermer (2016) beskriver barriärer som hindrar 

sjukvårdspersonal från att upptäcka denna patientgrupp. Dessa var bland annat egna känslor 

kring våld i nära relation, tidsbrist för att skapa kontakt med patienten, brist på förtroendet för 

att frågorna skulle uttalas på lämpligt sätt, tidsbrist för att ställa frågorna samt otillräcklig 

tillgång till lämplig plats att prata med patienten på. Stereotypa övertygelser, felaktiga 
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föreställningar och skylla sig själv attityd om våld i nära relation påverkar sjuksköterskor i att 

fråga om utsatthet för partnervåld (Robinson & Ream, 2010). I en studie gjort med 

sjuksköterskor i Jordanien framkom det att den främsta orsaken till att sjuksköterskor hade 

svårt att fråga om våldsutsatthet var deras egna tankar kring det och att en möjlig lösning på 

detta hinder var bättre utbildning under sjuksköterskeutbildningen (Al-Natour, Qandil & 

Gillspie, 2016). Svenska distriktssjuksköterskor, som trots kunskap om ämnet våld i nära 

relation, inser ibland inte att det är aktuellt eller tvekar angående att fråga då de anser sig 

sakna strategier för att fråga samt saknar kunskap om hur se ska hantera svaret (Sundborg, 

Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylander, 2015).  

 

Omvårdnad 

Patienter som utsatts för våld i nära relation söker inte alltid för uppenbara skador de fått av 

det fysiska våldet och då god vård ges kan även dessa patienter fångas upp och få hjälp att 

lämna det våldsamma förhållandet (St. Vil, Sabri, Nwokolo, Alexander & Campbell, 2017). 

Personer som utsatts för våld i nära relation vill bortsett från lämplig behandling av de akuta 

skadorna och symtomen, att den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen är stödjande 

och icke-dömande samt att mer uppmärksamhet bör ägnas åt deras känslor när det gäller våld 

i nära relation än vad som sker idag (Leppäkoski & Paavilainen, 2011). De vill också att 

sjuksköterskorna ska möta de där dem är i uppbrottsprocessen och erbjuda hjälp utifrån där de 

befinner sig i den (Watt, Bobrow & Moracco, 2008). De vill också att vården ska fråga den 

bakomliggande orsaken till att de söker sjukvård (Scheffer Lindgren & Renck, 2008).  

 

Enligt sjuksköterskor och överlevare av våld i nära relation ska sjuksköterskan ge emotionellt 

stöd, ge information och erbjuda andra typer av resurser som kontakt till instanser som kan 

hjälpa till med boende, nummer till hjälplinjer samt kontakt med kurator och socialtjänst. 

Sjuksköterskor ser gärna att de kan erbjuda en permanent lösning till de som utsätts för våld i 

nära relation (Watt, Bobrow & Moracco, 2008). Dock känner sjuksköterskor ofta frustration i 

mötet med offret för att en omedelbar lösning inte kan uppnås på akutmottagningen 

(Robinson & Ream, 2010). 

 

När omvårdnaden brister 

Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage (2014) har i en studie intervjuat kvinnor som utsatts för 

våld i nära relation bland annat om hur de upplevde sig behandlade av vården. Det framkom 

att kvinnorna inte känner sig behandlade med värdighet och respekt vilket skapade mer 

lidande, de kände sig ignorerade, inte tagna på allvar och lämnade utan skydd (Pratt-Eriksson, 

Bergbom & Lyckhage, 2014). Vissa kvinnor upplevde att de hade klandrats och förnedrats av 

sjuksköterskor och läkare. Deras privatliv hade också kränkts när personal på akuten hade 

talat högt inför andra och diskuterat deras personliga angelägenheter (Leppäkoski & 

Paavilainen, 2011).  

 

Ett negativt möte med samhällsinstanser innebär att kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation kan förlora förtroendet för myndigheter samt känna en ökad börda i form av skuld, 

rädsla och skam (NCK, 2017). Män som utsatts för våld i nära relation saknar ofta förtroende 

för olika instanser såsom polis, hälso- och sjukvård samt hjälporganisationer. Ett negativt 

möte med dessa instanser har visat sig öka PTSD och ett positivt möte minskar risken för 

alkoholmissbruk (Douglas & Hines, 2011).  
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Problemformulering 

 

Våld i nära relation är ett globalt problem som drabbar både kvinnor och män. Detta kan ge 

konsekvenser dels genom det direkta fysiska traumat men också genom en rad följdsjukdomar 

som kan ha en mer psykisk påverkan på offrets livskvalité. För samhället kostar det stora 

summor årligen. Att sjuksköterskan identifierar dessa patienter tidigt när de söker vård ger en 

möjlighet att stötta i mötet och förmedla kontakter till andra professioner. Detta kan hjälpa 

patienten att bibehålla sin hälsa och livskvalitet, vilket också är ett av målen i Agenda 2030 

(Sverige Agenda 2030-delegationen, 2019). Det är därför angeläget att akutsjuksköterskor har 

medvetenhet om faktorer som kan påverka patientmötet. 

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka mötet med 

patienter som utsatts för våld i nära relation. 

 

METOD 

 

Ansats och design 

 

Kvalitativ forskning ämnar till att förstå helheten och undersöka hur människor upplever olika 

fenomen. Slutsatserna dras från erfarenheter i verkliga livet där människor själv upplevt en 

händelse. Då det i kvalitativ forskning är viktigt att komma åt förstahandsupplevelserna är 

intervjuer en lämplig metod för att undersöka detta (Polit & Beck, 2017). Då denna studie 

syftar till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter har därför en intervjustudie med kvalitativ 

ansats använts. 

 

Urval 

 

Urvalsstorlek och urvalsmetod 

I denna studie genomfördes åtta intervjuer (inklusive en pilotintervju) på tre akutsjukhus i 

Mellansverige. Urvalet av antalet informanter ska stå i paritet med att det ska vara tillräckligt 

stort och varierat för att belysa våra mål samt innehålla rikliga och skiftande redogörelser över 

vad som är för avsikt att utforska (Malterud, 2012). Enligt Malterud, Siersma och Guassora 

(2016) indikerar information power på att ju mer information en intervju innehåller, som är 

relevant för den aktuella studien, desto färre deltagare behövs. En initial uppskattning av 

urvalsstorlek är nödvändig i planeringen, medan tillräckligheten av det slutliga antalet 

deltagare måste utvärderas kontinuerligt under hela forskningsprocessen. Då Sophiahemmets 

Högskola anser det lämpligt att använda 8 – 12 intervjuer för ett arbete av denna storlek och 

tidsram användes det som en riktlinje för hur många intervjuer som planerades. 

 

Ett strategiskt (även kallat ändamålsenligt) urval (Alvehus, 2013) av informanter 

genomfördes vilket betyder att informanter som kan förhålla sig till ämnet som ska 

undersökas inkluderas i studien vilket också gjordes i föreliggande studie. Detta gör att 

forskaren kan styra om de vill ha brett spektrum av informanter för att få olika infallsvinklar 

eller om de vill ha ett mer homogent urval för att lättare kunna uppnå överförbarhet (Polit & 

Beck, 2017). Då inte ett tillräckligt stort antal informanter valde att delta i studien med 

strategiskt urval, där dessa fick en öppen fråga via e-post att delta i studien användes också 

urvalsmetoden snöbollsurval. Ett sådant urval utgår från att redan inkluderade personer 

rekommenderar nya personer till studien, på så vis bildas en snöbollseffekt där nya deltagare 



8 

 

rekommenderas, till forskarna anser att mättnad nåtts (Denscombe, 2016). Genom strategiskt 

urval erhölls tre informanter och via snöbollsurval tillkom ytterligare fem. Intervjuarna och 

informanterna hade ingen relation till varandra. 

 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetade på somatiska akutmottagningar för vuxna. Sjuksköterskorna 

skulle ha arbetat på akutmottagningen minst sex månader för att ha möjlighet att vara insatta i 

de rutiner och riktlinjer som fanns på arbetsplatsen. 

 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetade på samma arbetsplats som författarna exkluderades ur denna 

studie. 

 

Datainsamling 

 

Information till verksamhetschef och informanter 

Till verksamhetscheferna på de valda akutmottagningarna skickades ett informationsbrev 

(Bilaga A) där studiens syfte och tänkta metod presenterades, verksamhetscheferna 

tillfrågades också i brevet om de godkänner att studien genomfördes på dennes arbetsplats. 

Brevet skickades per e-post under december 2018 och januari 2019. 

 

De verksamhetschefer som godkände genomförandet av studien delade därefter en e-postlista 

med e-postadresser till de anställda på akutmottagningarna med författarna till denna studie 

för att de skulle kunna skicka ett informationsbrev (Bilaga B) till sjuksköterskorna. I 

informationsbrevet (Bilaga B) fanns det med förfrågan om att delta i studien, studiens syfte, 

metod, hur intervjuerna skulle genomföras samt dess inklusions- och exklusionskriterier för 

att lämpliga informanter skulle kunna tacka ja till att vara med studien. Eftersom inte ett 

tillräckligt stort antal informanter valde att delta med hjälp av denna förfrågan användes också 

snöbollsurval genom att informanter och kontakter författarna till denna studie hade på de 

olika akutmottagningarna tillfrågade kollegor om de ville delta i studien. 

 

Informanterna erhöll också i samband med att de tillfrågas om att vara med i studien 

författarnas kontaktuppgifter för att kunna fråga mer om hur studien skulle gå till för att 

säkerställa deras trygghet inför eventuell medverkan i studien. 

 

I samråd med verksamhetschef och informanter bokades intervjuer in. Informanterna erhöll 

också ett samtyckesformulär (Bilaga C) att underteckna i samband med intervjun. De fick 

även information om att det var helt frivilligt för dem att delta och att de när som helst kunde 

välja att gå ur studien utan att uppge anledning till detta. 

 

Intervjuguide och pilotintervju 

Frågorna i intervjuguiden (Bilaga D) togs fram genom att läsa om ämnet och därefter 

formulera frågor som ansågs kunna leda informanterna till att tala om ämnen som skulle 

kunna svara till syftet. Detta testades genom att en pilotintervju genomfördes. En pilotintervju 

som kommer med relevant data som svarar till syftet kan inkluderas i resultatet (Trost, 2010). 

Under pilotintervjun i denna studie lade författarna till en fråga i slutet av intervjun som sedan 

fördes in i intervjuguiden. I övrigt ändrades inget efter pilotintervjun då svaren informanten 

gav ansågs svara på syftet, och inkluderades därför i resultatet. 
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Semistrukturerad intervju 

Då studiens syfte var att undersöka personliga upplevelser var det lämpligt att använda 

semistrukturerade frågor, för att det inte heller kräver några förberedelser från informanterna 

(Polit & Beck, 2017). Forskaren uppmanade informanterna att tala fritt om de ämnen som 

fanns med på intervjuguiden där frågorna kom i logisk ordning, från generellt till specifikt, 

dock undveks ja/nej frågor (Polit & Beck, 2017). Frågorna i intervjuguiden togs fram genom 

att läsa tidigare forskning om ämnet och därefter formulera frågor som ansågs relevanta för 

syftet. Det var i intervjuerna viktigt att författarna lyssnade noga på svaren informanterna gav, 

det gjorde samtalet mer dynamiskt och kunde ibland leda bort något från intervjuguiden och 

generera intressanta tankegångar, när intervjuaren sen ansåg att samtalet borde styras tillbaka 

till de förutbestämda frågorna kunde detta göras med intervjuguiden i enlighet med Alvehus, 

(2013). Den semistrukturerade intervjun innebar att de ställda frågorna formuleras efter en 

särskild form och de behövde inte följa samma ordning. Intervjuaren gavs då möjlighet att 

anpassa sig till vad som uppenbarar sig under intervjutillfället, vilket inte orsakade någon 

störning i interaktionen med den intervjuade då intervjuaren inte var helt styrd av sin 

intervjuguide vilket också beskrivs av Danielsson, (2017). Vid en konventionell 

innehållsanalys har frågorna i intervjun öppna svar och probes (uppföljande frågor) använts 

för att samla material (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Genomförande av intervjuerna 

Författarna genomförde totalt åtta stycken (n=8) ljudinspelade intervjuer med informantens 

samtycke på akutmottagningar i Mellansverige. Av de åtta informanterna var sju kvinnor och 

en man. Alla jobbade eller hade, under stor del av sin yrkesverksammatid på akutmottagning, 

jobbat treskift. Användning av ljudinspelning vid registreringen av en intervju möjliggjorde 

för intervjuaren att fokusera på temat och dynamiken i samtalet (Kvale & Brinkmann, 

2014).  Intervjuerna gjordes var för sig av författarna för att informanten skulle känna sig 

trygg och ej vara i numerärt underläge mot författarna utan känna sig fria att berätta öppet om 

sina tankar. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp det som en styrka i intervjusammanhang 

och betonar viket av att informanten känner sig trygg i intervjusituationen. Intervjuerna 

genomfördes under januari-februari 2019. Intervjuernas längd varierade mellan 15 och 39 

minuter med en genomsnittlig tid på 27 minuter. 

 

Dataanalys 

 

Transkribering  

Den av författarna som utförde intervjun transkriberade densamma samma dag eller någon 

dag senare. De inspelade intervjuerna transkriberades från ljudfilerna till textdokument 

ordagrant. Avstämningen mellan utskrift och inspelat material genomfördes via 

genomlyssning av materialet vid upprepade tillfällen av respektive författare. Enligt Malterud 

(2014) stärker det arbetets validitet om forskaren själv transkriberar sitt material genom att 

hen förstår stycken som annars kan vara otydliga i det inspelade materialet. Omlyssning vid 

flera tillfällen av materialet medför att det är lättare att få med hela omfånget av informantens 

använda ord, nyanser och andrum (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Induktiv innehållsanalys 

De olika åtgärderna i innehållsanalysen måste tydligt beskrivas så de kan styrkas i resultatet 

och för att metoden ska ha hög reliabilitet (Danielson, 2017). Då arbetet skedde genom 

innehållsanalys var det viktigt att forskarna lade sina egna åsikter och förförståelse åt sidan 

för att istället lyfta informanterna och försöka tolka deras upplevelser fritt från egen påverkan 

(Polit & Beck, 2017). Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) beskriver också induktiv 
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innehållsanalys som lämplig när forskningen syftar till att hitta mönster, skillnader och 

likheter dock betonar de vikten av att gå djupare än att bara skrapa på ytan. Enligt Hsieh och 

Shannon (2005) kan en konventionell innehållsanalys användas då en upplevelse ska studeras. 

Detta gjordes, enligt metod av Hsieh och Shannon (2005), genom att de koder och kategorier 

som skapas genererades från den rådata och var inte förutbestämda. Forskarna satte sig in i 

materialet och lät nya insikter komma utifrån vilket material som samlats in. 

 

Kodning, underkategorisering och kategorisering 

Intervjuerna transkriberades och den data som då fanns lästes igenom flera gånger för att 

forskarna skulle få en helhet av innehållet (Hsieh & Shannon, 2005). Efter det lästes data ord 

för ord och koder kunde då plockas ut genom att leta efter ord som tycks fånga nyckelbegrepp 

relaterade till syftet. Koderna sågs över och delades in i kluster med hjälp av skiss på 

whiteboard för att hitta vad som förenade koderna. Detta var sen ett stöd för att finna 

underkategorier som sammanfattade större begrepp. Då dessa bestämts sammanfattades de i 

sin tur i kategorier, se tabell 1. Varje kategori fick sen en beskrivning och sambandet mellan 

de olika delarna av analysen kunde presenteras i en ”trädtabell” (Hsieh & Shannon, 2005), se 

tabell 2. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori  Kategori  

”man skapar en kultur i sjukvården generellt.. 

man får väl börja på sin egen arbetsplats… för att 

lyfta fenomenet och problemet.. och faktiskt säga 

såhär ’Ja, men ställ frågan’ 

Arbetsplatskultur Arbetsklimat Sjuksköterskans 

upplevda 

arbetssituation 

”Det är ju framförallt brist på utrymme tycker 

jag” 

Lokal  Vårdmiljö Sjuksköterskans 

upplevda 

arbetssituation 

”…hade vi ju kurser via skolan, på 

grundutbildningen”  

Utbildning Formell 

kunskap 
Sjuksköterskans 

kunskap 

”…sen     tänker jag också att man är så rädd att 

de ska ta illa upp om det inte är så” 

Rädsla att göra 

fel 
Tyst kunskap Sjuksköterskans 

kunskap 

”jag tycker inte det är obekvämt att ställa frågan” Kurage Tyst kunskap Sjuksköterskans 

kunskap 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Det är viktigt vid intervjuer att forskarna anstränger sig för att få informanterna trygga för att 

de ska svara ärligt på frågorna, samt undvika att visa om de har någon typ av bias (Polit & 

Beck, 2017). I föreliggande studie undveks detta genom att informanterna informerades både 

muntligt och skriftligt innan intervjun startade samt att författarna till denna studie lät 

informanterna svara på frågorna utan att uttrycka egna värderingar under intervjuerna. 

 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra etiska grundprinciper när det gäller forskning 

dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa principer efterföljdes i detta arbete. Informationskravet betyder att informanterna 

informerades om studiens syfte. Samtyckeskravet innebär att de som var med i studien 
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behövde lämna sitt samtycke till att vara med, de hade rätt att välja hur länge de skulle vara 

med, på vilka villkor och de hade rätt att när som helst avsluta sin medverkan utan negativa 

följder av detta, de utsattes inte heller för påtryckning att fortsätta sitt deltagande efter de valt 

att sluta. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter hanterades konfidentiellt och ingen 

person som valde att vara med i forskningen kan identifieras, forskaren har även tystnadsplikt 

om etiskt känsliga uppgifter. Det inspelade intervjuerna användes enbart till detta 

självständiga arbete.  De inspelade intervjuerna fanns lagrade på respektive författares 

mobiltelefon som skyddades av personlig kod endast tillgänglig för författaren själv för att 

minimera risken för att obehöriga skulle få tillgång till materialet. Efter upprepade 

genomlyssningar och transkribering raderades materialet i sin helhet på dessa enheter. Det 

transkriberade materialet förvarades på författarnas privata datorer med lösenordsskydd som 

ingen utomstående hade tillgång till. Detta material kommer sedan att makuleras som 

sekretessmaterial när denna intervjustudien godkänts vid Sophiahemmets högskola. 

Informanterna informerades om att det anonymiserade innehållet ur intervjuerna användes i 

studien som registrerades i Digitala Vetenskapliga Arkivet [DiVA]. Nyttjandekravet 

fastställer att den information som insamlas endast användes till forskningen den var ämnad 

för. 

 

Även enligt Helsingforsdeklarationen ska informanternas personuppgifter, integritet och 

självbestämmande respekteras. De personer som deltar i en studie ska ha lämnat samtycke om 

att vara med i studien och när som helst välja att gå ur studien (World Medical Association 

[WMA], 2013). 
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RESULTAT 

 

Från intervjuerna med sjuksköterskor på tre akutmottagningar i Mellansverige framkom flera 

faktorer som påverkade deras möte med patienter som utsatts för våld i nära relation. Dessa 

kunde sammanfattas i kategorierna Sjuksköterskans upplevda arbetssituation och 

Sjuksköterskans kunskap. Kategorierna delades upp i underkategorier där Vårdmiljö och 

Arbetsklimat och återfanns under Sjuksköterskans upplevda arbetssituation och där Formell 

kunskap och Tyst kunskap återfanns i kategorin Sjuksköterskans kunskap.  

 

Tabell 2. Analysens olika delar 

 
 

Av de åtta sjuksköterskor som intervjuades hade den informant som arbetat kortast tid arbetat 

cirka fem år, den som arbetat längst hade arbetat inom yrket i cirka 22 år. Medelvärdet för att 

ha arbetat som sjuksköterska var 12 år. Medelvärdet för att ha arbetat som sjuksköterska på en 

akutmottagning var sex år, den kortaste tiden var fyra år och den längsta 20 år. 

 

Sjuksköterskans upplevda arbetssituation 

 

Kategorin Sjuksköterskans upplevda arbetssituation innehöll faktorer som påverkar 

sjuksköterskan i mötet med patienter som blivit utsatta för våld i nära relation, dessa delades 

upp i underkategorierna Vårdmiljö och Arbetsklimat. Påverkansfaktorerna var knutna till den 

specifika arbetsplatsen och kunde belysas både som en möjlighet men även som ett hinder av 

den enskilda informanten. Inom kategorin ryms akutmottagningens fysiska utformning med 

sjuksköterskans möjlighet att utnyttja den i det enskilda patientmötet och den 

interprofessionella stöttningen från kollegor i situationer som behöver få ta tid.  

Sjuksköterskans 
upplevda 

arbetssituation

Vårdmiljö

Enskildhet

Lokal

Redskap

Rutiner

Individberoende

Kommunikation

Tid

Arbetsklimat

Arbetsplatskultur

Samverkan

Kollegialt stöd

Teamarbete

Erfarenhetsutbyte

Sjuksköterskans 
kunskap

Formell kunskap
Utbildning

Kunskapsbrist

Tyst kunskap

Magkänsla

Kurage

Rädsla att göra fel
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Vårdmiljö 

Något som upplevdes av sjuksköterskorna som en barriär för att fråga om en patient utsatts 

för våld i nära relation var bristen på möjlighet till enskildhet som fanns på en 

akutmottagning. De intervjuade sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att få 

möjlighet att vara ensam med patienten, vilket flera av dem tyckte var viktigt för att kunna 

ställa frågan om våldsutsatthet. Nästan alltid var anhöriga till patienten eller kollegor till 

sjuksköterskan med inne på rummet, vilket kunde hindra sjuksköterskan från att fråga 

patienten om hen utsatts för våld i nära relation. En sjuksköterska lyfte att akutmottagningar 

hade en god möjlighet till enskildhet i jämförelse med andra delar av vården där patienter 

kanske delar sal och anhöriga kan vara mer involverade i vården.  

 
“det går nästan alltid att hitta en anledning till att ta patienten undan 

och få prata med patienten själv.. så jag har en möjlighet att fråga” - 

Informant 2 

 

Något som de intervjuade sjuksköterskorna uppfattade som ett hinder för att kunna ge 

personcentrerad vård till patienter som utsatts för våld i nära relation var brist på lokal. Dock 

uppgav alla sjuksköterskor att, när det gällde fanns det möjlighet till att ordna ett eget rum för 

ett enskilt samtal med patienten.  

 
“Ja, vi gör ett rum. Man ska aldrig fråga såna saker ute i korridoren 

eller i väntrum eller såna saker” - Informant 4 
 

Alla intervjuade sjuksköterskor beskrev att de hade fysiska redskap de kunde använda sig av 

då de vårdade patienter som utsatts för våld i nära relation. Alla använde sig av visitkort från 

Kvinnofridslinjen och vissa av visitkort från Akillesjouren. En sjuksköterska hade även 

informationsblad på flera språk till dem som blivit utsatta för våld i nära relation. På en av 

informanternas arbetsplatser användes en funktion i sjukhusets journaldatabas, som 

osynliggjorde dokumentation under sökordet “Våld och hot” via inloggningen på 1177 

Vårdguidens E-tjänster, där patienter kan logga in och läsa sina journaler. Detta användes 

enligt sjuksköterskan av alla på arbetsplatsen för att förhindra att patienten utsattes för 

påtryckningar från sin partner att visa journalen. 

 
“Det finns även i vissa fall foldrar som man har på olika språk över 

hur man kan hjälpa” - Informant 2 
 

Ett problem för att ge personcentrerad vård till patienter som utsatts för våld i nära relation 

var den brist på rutiner sjuksköterskorna upplevde att de hade. En av de intervjuade 

sjuksköterskorna visste inte om arbetsplatsen hade mer resurser än sjuksköterskan själv samt 

kuratorn för att vårda patienter som utsatts för våld i nära relation. En annan sjuksköterska 

uppgav att det fanns en uppsjö av olika rutiner på hens arbetsplats och det därför var svårt att 

veta vilken som skulle följas varpå hen befarade att i vissa fall följdes ingen rutin. En av de 

intervjuade sjuksköterskorna efterfrågade att det skulle bli rutin på hens arbetsplats att 

systematiskt fråga om våld i nära relation och saknade fastslagna rutiner från arbetsledningen 

angående detta. På en av de intervjuade sjuksköterskornas arbetsplats fanns det tydliga rutiner 

i form av en handlingsplan som alla fick ta del av och som efterföljdes väl, i denna togs ett 

antal rutiner upp som sjuksköterskan upplevde att hen kunde luta sig mot och använda som 

argument för att bedriva personcentrerad vård. 
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“då skickar vi alltid ut mannen och säger att vi har en policy att vi har 

ett samtal själv här och vill de inte så… så är det. Det är jag som 

bestämmer, inte som bestämmer eller han som bestämmer utan jag vill 

att du går ut” - Informant 4 

 

På flera av de arbetsplatser där de intervjuade sjuksköterskorna arbetade på fanns eller hade 

det funnits personer eller arbetsgrupper som arbetat med ämnet våld i nära relation. På flera 

av dessa platser hade detta arbetet varit individberoende, det var beroende av intresset de 

personer som arbetade med ämnet hade. När dessa personer lämnat arbetsplatsen hade arbetet 

runnit ut i sanden då det ej var drivet från arbetsledningen att någon skulle ta över detta 

ansvarsområde. Endast en av de arbetsplatser där intervjuade sjuksköterskor arbetade hade en 

beskrivning för vad det innebar att ha ämnet våld i nära relation som ansvarsområde. 

Eftersom det där fanns som ett eget ansvarsområde var det lika självklart att någon arbetade 

viss tid med det som att andra hade miljö eller hygien som ansvarsområde. 

 
“initialt när jag började på akuten hade vi en grupp som jobbade med 

våld i nära relationer och… den har… alla slutade tyvärr och så var 

det ingen som tog över” - Informant 5 

 

Ytterligare en faktor som påverkade hur mötet mellan patient och sjuksköterska på 

akutmottagningen fortlöpte var deras förmåga eller oförmåga till kommunikation. I de fall där 

språket inte delades av båda parter kunde tolk användas. På flera av sjukhusen var telefontolk 

det vanligaste förekommande, dock använde sig flera av kollegor (som kunde vara både 

sjuksköterskor, undersköterskor och läkare) och i ett fall beskrev informanten att 

kroppsspråket kunde användas för att skapa sig en bild av vad patienten drabbats av. 

 
“Under den korta tiden.. eh.. som maken var ute så.. lyckades hon 

göra sig förstådd, att maken hade sparkat henne i magen, med 

teckenspråk och sånt här” - Informant 4 

 

Samtliga informanterna nämnde att patienter som utsatts för våld i nära relation behövde ges 

enskild tid med vårdpersonal och att sjukvårdspersonal tog sig mer tid till denna 

patientkategori, för att bygga ett förtroende. Alla intervjuade sjuksköterskor informerade sina 

kollegor om att de behövde denna tid och att det accepterades i organisationen och gjordes 

utrymme för det.   

 
“...försöker vara på något rum liksom och att man sitter ner och att 

man lyssnar in och känner av vad det är för… ja så brukar jag tänka 

och handla liksom att man får sitta ostört och sen att man kanske ja 

jag brukar prata med kollegor också och säga att ja jag tänker så här 

och att jag tar hand om det så att det är en person liksom som tar hand 

om och är hos den här personen.” - Informant 8 

 

Arbetsklimat 

Att det fanns en öppen arbetsplatskultur var enligt de intervjuade sjuksköterskorna en viktig 

faktor för att patienter som utsattas för våld i nära relation skulle få möjligheten att ges 

personcentrerad vård. En sjuksköterska menade att om några kollegor på arbetsplatsen pratade 

frekvent om vikten att fråga om våldsutsatthet och hur svaret kunde hanteras skapade det en 

kultur så att dessa saker gjordes. Något som också kunde vara en faktor som påverkade mötet 

med patienter som utsatts för våld i nära relation var att arbetsplatskulturen inte bara gynnade 

samtal kring ämnet utan också att kollegor kunde hjälpas åt genom att visa och prata om hur 

frågan om våldsutsatthet ställdes till olika patienter.  
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“Man skapar en kultur i sjukvården generellt.. man får väl börja på 

sin egen arbetsplats.. för att lyfta fenomenet och problemet… och 

faktiskt säga såhär ‘ja, men ställ frågan’” - Informant 5 

 

Alla intervjuade sjuksköterskor tog upp att kuratorn som var knuten till arbetsplatsen (i vissa 

fall enbart akutmottagningen, ibland akutkliniken och ibland sjukhuset) var en viktig del i 

processen att ge vård till patienter som utsatts för våld i nära relation. Samtliga sjuksköterskor 

upplevde att de hade god samverkan med kuratorn. Dock kunde samverkan med andra 

instanser vara en hindrande faktor för att ge personcentrerad vård till patienter som utsatts för 

våld i nära relation. En sjuksköterska berättade att hen upplevde det krångligt att kontakta 

socialjour och polis även om hen ansåg att det var viktigt att göra. 

 
“Sen har jag ju skrivit socanmälan när det har varit barn med i bilden 

några gånger. Och det är ju krångligt det vill man ju ska vara lätt och 

gå snabbt men då ska man ju alltid hitta ett faxnummer till den 

kommunen och alltså sånt ska ju vara lätt för det är ju så viktigt att 

göra”- Informant 1 

 

En viktig faktor för att sjuksköterskorna skulle orka ge personcentrerad vård till patienter som 

utsatts för våld i nära relation var kollegialt stöd. Då flera av sjuksköterskorna tyckte att det 

kunde vara psykiskt påfrestande för dem själva att vårda patienter som de misstänkte kanske 

skulle gå tillbaka till den person som skadat dem tyckte flera av dem att det var viktigt att ha 

god kontakt med kollegor för att få bekräftelse på att man gjort ett bra jobb. Vissa ansåg också 

att det kollegiala stödet var viktigt för att få möjlighet att ge god vård till patienter som utsatts 

för våld i nära relation genom förståelse från kollegor att patienten behövde ett eget rum och 

lite extra tid. 

 
“Jaaa då blir min roll kanske eeeh mer som ett stöd i vad man kan 

göra just då det ser ju kanske lite olika ut beroende på vad eller mer 

eeh vilken tid det är som den här utsatta människan kommer in…” - 

Informant 3 
 

Teamarbete var en betydelsefull faktor för att sjuksköterskorna skulle känna att de kunde ge 

personcentrerad vård till patienter som utsatts för våld i nära relation. Flera av de intervjuade 

sjuksköterskorna kände att de tillsammans med läkare eller undersköterska kunde arbeta 

tillsammans för att hitta en lämplig tid och plats att fråga om våldsutsatthet. Teamet kunde 

också tillsammans erbjuda hjälp efter patienten uppgett att hen blivit utsatt för våld i nära 

relation. Teamarbetet hjälpte inte bara vid identifieringen av patienter som utsatts för våld i 

nära relation utan kunde också hjälpa patienten att få en smidig och sammanhängande vård på 

dennes villkor. 

 
“Så det var jag, undersköterska och ***läkare.. och vi samarbetade 

där” - Informant 4 

 

Informanterna lyfte även vikten av erfarenhetsutbyte mellan de yrkesverksamma 

professionerna på akutmottagningen, att sjukvårdspersonal stöttade den kollega, läkare, 

undersköterska eller sjuksköterska som har en misstanke eller fått höra något. Utbytet av 

erfarenhet kunde också ske mellan kliniker, en sjuksköterska beskrev rutiner från en annan 

typ av akutmottagning där hen upplevde det som att våld i nära relation diskuterades mer, 

både från barn- och vuxenperspektivet. 
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“Jaaa, då blir min roll kanske eeeh mer som ett stöd i vad man kan 

göra just då det ser ju kanske lite olika ut beroende på vad eller mer 

eeh vilken tid det är som den här utsatta människan kommer in.”- 

Informant 3 

 

Sjuksköterskans kunskap 

 

I kategorin Sjuksköterskans kunskap redovisas underkategorierna Formell kunskap och Tyst 

kunskap. Kategorierna visade både på sjuksköterskans egna redan förvärvade kunskap och de 

upplevda brister på kunskap som fanns generellt inom akutkliniken kring att möta patienter 

som utsatts för våld i nära relation. Inom kategorin lyfte informanterna sina egna 

förutsättningar för att ge personcentrerad vård och behovet av ytterligare kunskap för att 

kunna skapa bättre förutsättningar vid omvårdnaden av denna patientgrupp. 

 

Formell kunskap 

I intervjuerna framkom det att det fanns en brist på utbildning i ämnet “Våld i nära relation”. 

En sjuksköterska hade själv valt att gå en kurs via NCK, flera hade fått utbildning genom 

kortare föreläsningar på arbetsplatsen och på en av arbetsplatserna hölls det kontinuerliga 

korta informationstillfällen på rullande schema med olika ämnen varav våld i nära relation 

som ett av dem under det dagliga uppstartsmötet. Alla sjuksköterskorna beskrev vikten av 

utbildning för att veta hur de skulle kunna möta de patienter som utsatts för våld i nära 

relation på ett gott sätt och ge personcentrerad vård till denna patientgrupp. En av 

informanterna beskrev ingen specifik kurs eller föreläsning om våld i nära relation som ett 

stöd hen använde sig av för att särskilja patienter som eventuellt utsatts för våld i nära relation 

från andra patientkategorier. Sjuksköterskan beskrev det som att det var helheten i 

omvårdnadsutbildningen och då främst att se hela människan som det som gett hen redskap 

att kunna fånga upp mer subtila signaler än att bara se till yttre skadorna. En informant 

beskrev att hen använde sig av samtalsmetoder som hen lärt sig under grundutbildningen till 

sjuksköterska. Även om de ej varit riktade specifikt till att samtala med patienter som utsatts 

för våld i nära relation, var de ändå användbara för att kunna ge personcentrerad omvårdnad 

till patienterna då hen samtalade med dem.  

 
“Så även om jag inte har fått konkreta verktyg så tror jag att många 

delar i min utbildning kan hjälpa mig i dom situationerna” -  

Informant 1 
 

Av de åtta intervjuade sjuksköterskorna var det endast en som refererade till en formell 

utbildning i ämnet som skett när hen läste sin grundutbildning till sjuksköterska. En annan av 

informanterna med vidareutbildning lyfte att de eventuellt hade berört ämnet men då i ett 

större kontext kring “Hot och våld”. NCK’s kursutbud upplevdes av en av sjuksköterskorna 

inte som relevant och användbart då hen upplevde att utbildningen i första hand riktade sig 

mot socialtjänst och kuratorer, varför hen valde att inte slutföra utbildningen där. Flera av de 

intervjuade sjuksköterskorna upplevde att de hade en kunskapsbrist för att kunna ge rätt vård 

till patienter som utsatts för våld i nära relation. En sjuksköterska visste till exempel inte vad 

definitionen våld i nära relation innefattade.  

 
“sen är det ju så mycket misshandel också.. och sen vad är liksom 

nära relation?” - Informant 1 
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Tyst kunskap 

Att kunna använda sig av kunskap som inte var formell utan en form av tyst kunskap var 

viktigt för flera av de intervjuade sjuksköterskorna. Med tyst kunskap menade 

sjuksköterskorna delar av arbetet som var svårt att beskriva och som inte hade en formalitet 

kring sig. Ett av dessa ämnen var magkänsla. Magkänsla beskrevs som en viktig del i 

upptäckanden av patienter som utsatts för våld i nära relation. Sjuksköterskorna kunde ofta 

inte berätta exakt vad som fått dem att uppmärksamma just den patienten de valde att fråga 

utan det var ospecifika saker som inte nödvändigtvis hade med patientens sökorsak att göra. 

En av sjuksköterskorna trodde att det berodde på att sjuksköterskor är duktiga på 

personcentrerad vård och ser hela patienten och inte bara den fysiska skadan. En annan av 

sjuksköterskorna menade att det rörde sig om att de som sjuksköterskor läste patienten och 

deras kroppsspråk för att bilda sig en helhetsbild av patienten under mötet med dem på 

akutmottagningen.  

 
“Det är ju… känslan.. ja.. som alla vi inom vården pratar om, 

magkänsla. Men det är ju egentligen, man tittar på samspelet mellan 

patienter och deras partner som de har med sig.. eh.. hur uppför de 

sig? eh.. hur interagerar de med varandra?” - Informant 4 
 

En annan del av den tysta kunskapen som de intervjuade sjuksköterskorna tog upp var att de 

alla hade kurage att våga fråga patienter om våldsutsatthet. Detta var inget de lärt sig utan 

något som de utifrån sin roll som sjuksköterskor kunde. Flera av dem tog upp det som en  

självklarhet medan andra ansåg att brist på kurage kunde påverka patientmötet negativt och 

göra dem osäkra på om de skulle fråga, när det var lämpligt att fråga och hur de skulle fråga. 

 
“inte fråga direkt utan då kanske det blir nej, nej, nej. Utan frågar - 

varför har du sår? Vad kommer det ifrån? Och du har blåmärke ifrån, 

vad kommer det ifrån? Försöker liksom få dem att känna trygghet för 

att kunna berätta, jag tror det är nyckeln till allt så jag brukar säga - 

du kan berätta, det stannar här, om du har något att berätta.” - 

Informant 8 
 

Ytterligare en faktor som påverkade sjuksköterskans möte med patienter som utsatts för våld i 

nära relation var sjuksköterskornas rädsla att göra fel. Denna rädsla kunde bland annat 

härledas till att inte vilja orsaka mer skada eller lidande, en informant berörde det som att hen 

först ville skapa en tillit, någon form av förtroende så det fanns en grund att utgå ifrån. En 

form av tyst överenskommelse mellan sjuksköterskan och den som utsatts för våld i nära 

relation. En sjuksköterska berättade att hen tyckte det var påfrestande att fråga om patienten 

utsatts för våld i nära relation men att när frågan väl var ställd insåg hen att det inte var 

jobbigare än någon annan arbetsuppgift. En sjuksköterska beskrev att hen såg det som en 

självklar del av att ge omvårdnad till en patient, att se både till det fysiska och psykiska 

måendet av en patient. För att göra det såg hen det som en självklar del av sitt arbete att ställa 

frågan om våldsutsatthet om hen hade misstankar om att patienten kunde vara utsatt för våld i 

nära relation. 

 
“om personen är väldigt.. eh.. verkar väldigt upprörd eller.. i affekt 

på något sätt kanske jag inte frågar just då för då kanske man bara 

liksom.. häller salt i såren.. liksom.” - Informant 7 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

I föreliggande studie valde författarna att utföra en intervjustudie med kvalitativ ansats. 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka mötet 

med patienter som utsatts för våld i nära relation. Enligt Polit och Beck (2017) är detta 

lämpligt då det som efterfrågas är informanternas egna upplevelser och erfarenheter. Då syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett fenomen svarade metoden väl 

till studiens syfte och resultatet som erhölls anses svara på syftet. Ett alternativ till val av 

metod för studien hade varit en kvantitativ enkätstudie som enligt Polit och Beck (2017) 

lämpar sig för studier som beskriver ett samband mellan valda variabler och för insamling av 

numeriska data. Författarna till denna studie eftersträvade informanternas detaljrika 

beskrivningar och med en möjlighet till att ställa följdfrågor varför en intervjustudie med 

kvalitativ ansats valdes. 

 

Urval 

Då ett strategiskt urval av informanter gjordes finns det risk att urvalet blivit för strategiskt. 

Detta betyder att personer med mer kunskap än andra efterfrågas att bli informanter (Alvehus, 

2013). I föreliggande studie kan det finnas risk för att de sjuksköterskor som valde att vara 

med gjorde detta då de hade ett speciellt intresse för ämnet och därför eventuellt hade större 

kunskapsbas än de som valde att inte vara med i studien. Det fanns en risk för självcensur hos 

informanter om de har en tidigare relation till de som genomför studien (Polit & Beck, 2017). 

Därför genomfördes inte intervjuerna på den akutmottagningen där båda författarna arbetade. 

 

Författarna till denna studie upplevde när intervjuerna av åtta informanter utförts att det 

insamlade datamaterialet inte kompletterades med nya uppgifter. I kvalitativa studier ska 

urvalsstorleken baseras på informationsbehovet, och när mättnad uppnåtts har 

informationsinsamlingen uppnått redundans och ingen ny information tillförs (Polit & Beck, 

2017). Även Malterud, Siersma och Guassora (2016) menar, om “information power” i 

studien är stor och relevant för studiens syfte, desto lägre antal deltagare behövs. En första 

uppskattning över antalet deltagare är nödvändig i den initiala planeringen för studien, men 

det slutgiltiga antalet informanter måste utvärderas kontinuerligt i forskningsprocessen. Åtta 

intervjuer gav mättnad i detta arbete, och fler intervjuer beräknades inte ge mer variation i 

svaren och ej leda till fördjupad information med fler intervjuer vilket enligt Alvehus (2013) 

innebär att antalet intervjuer är tillräckligt. 

 

Initialt tillfrågades verksamhetschefer på tre sjukhus i Mellansverige. En av dessa gav sitt 

godkännande och två sa nej. En av de verksamhetschefer som svarade nej bifogade en 

bedömningsmall där alla punkter som krävdes för att studien skulle få genomföras på dennes 

arbetsplats var uppfyllda, men ville ändå inte att studien skulle genomföras. Den andra 

verksamhetschefen som inte gav sitt godkännande hänvisade till att det inte fanns möjlighet 

för personalen att delta då det pågick andra mer prioriterade aktiviteter under den föreslagna 

tidsperioden, även om ämnet var viktigt att undersöka. Då kontaktades ytterligare två 

verksamhetschefer på andra sjukhus i Mellansverige och dessa gav sitt godkännande till att 

studien genomfördes på deras arbetsplatser. 
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Kunskap kring området våld i nära relation är viktig för samtliga professioner på en 

akutmottagning. Denna studie begränsades till sjuksköterskor då den skrevs som en 

magisteruppsats för specialistutbildning inom akutsjukvård för sjuksköterskor.  

 

De sjuksköterskor som tillfrågades om att delta i studien och deras verksamhetschefer erhöll 

informationsbrev (se bilaga B och A). Under studiens gång valde författarna att ändra ordet 

”undersöka” till ”beskriva” i studiens syfte. Då informationsbreven är exakta kopior av vad 

verksamhetschefer och informanter erhöll har ordet ”undersöka” ej blivit utbytt i dessa 

bilagor. 

 

Intervjuguide och insamling av rådata 

Polit och Beck (2017) anser att semistrukturerade intervjuer med fördel kan användas då 

personliga upplevelser efterfrågas varpå det användes under föreliggande studie. Det utföll 

med gott resultat då det ej krävde några förberedelse från informanterna och att en 

intervjuguide kunde användas. Intervjuguiden gav författarna till denna studie ett underlag för 

att se till att svar på de frågor som eftersöktes erhölls, men gav även en viss frihet i och med 

att frågorna under intervjuns gång kunde ställas i valfri ordning vilket också Alvehus (2013) 

tar upp som styrkor med en semistrukturerad intervjuguide. Att undvika frågor med ja/nej 

svar i intervjuguiden genererar bredare och mer fylliga svar (Polit & Beck, 2017). Denna typ 

av frågor undveks i intervjuguiden men under intervjuernas gång ansåg författarna till denna 

studie att det var svårt att helt undvika denna typ av frågor.  

 

Då ingen av denna studies författare hade genomfört en intervjustudie tidigare, saknade de 

kunskap om hur detta går till. Det kan ha påverkat studien negativt, då främst de första 

intervjuerna var något trevande och författarna saknade kunskap om hur de kunde hjälpa 

informanterna utveckla sina berättelser. Polit och Beck (2017) anser att det är en fördel om 

forskarna som genomför en intervjustudie har god kunskap om samt erfarenhet av intervjuer. 

Dock hade författarna god ämneskunskap och det är något Polit och Beck (2017) lyfter som 

en god förutsättning för att genomföra bra intervjuer. Denna ämneskunskap gjorde att 

författarna i vissa fall kunde hjälpa informanterna vidare i sina resonemang samt styra 

informanterna in på vad som var intressant för studien. Att det var två olika personer som 

utförde intervjuerna kan också ha påverkat hur intervjuerna fortlöpte då författarna till denna 

studie har olika erfarenhet av att samtala med människor i professionella sammanhang. 

 

Att intervjuerna spelades in gjorde att författarna hade möjlighet att fokusera på att styra 

samtalet och ställa frågor för att studiens syfte skulle kunna besvaras, utan att lägga tid på att 

ta anteckningar under intervjuns gång. Detta tillvägagångssätt styrks av Kvale och Brinkmann 

(2014) som anser att användandet av inspelningsutrustning under intervjun stärker forskarens 

förmåga att fokusera på själva intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar också att det 

kan vara en god idé att forskarna ej är numerärt fler än informanterna under en intervju, för att 

säkerställa att informanten känner sig trygg i situationen. Informanterna till denna studie 

intervjuades enskilt under närvaro av endast en av författarna. Det upplevdes att författarna 

fick god kontakt med informanterna under intervjuerna, och att ytterligare en författare 

snarast hade stört det samtal som förflöt mellan författare och informant. Dock hade 

eventuellt inlärningskurvan i intervjumetodik gått snabbare om båda författarna deltagit i alla 

intervjuer då de kunnat lära inte bara av sina egna felsteg under intervjuerna utan också av 

den andres.  

 

Enligt Malterud (2014) går det ej till fullo att få med alla delar av en intervju till transkriberad 

text. Nyanser kan vara svåra att uppfatta liksom att muntlig och skriftlig kommunikation har 



20 

 

olika strukturer vilket riskerar att betoningar och syftningar kan misstolkas. Författarna till 

denna studie försökte transkribera intervjuerna så exakt som möjligt och författaren som 

genomförde intervjun utförde transkriberingen i direkt anslutning till intervjun. Enligt Polit 

och Beck (2017) kan upprepade genomlyssningar samtidigt som det transkriberade materialet 

granskas minimera riskerna att feltolkning skedde. Detta genomfördes av författaren som 

genomfört intervjun. Varpå den transkriberade texten delades för genomläsning av den andra 

författaren. 

 

Innehållsanalys 

När alla intervjuer transkriberats läste författarna igenom materialet flertalet gånger som en 

helhet, både enskilt och tillsammans. Förda anteckningar jämfördes och diskussion kring 

möjliga tolkningar kring det gemensamma materialet gjordes vid flertalet tillfällen, något som 

Graneheim och Lundman (2004) anser kan betraktas som positivt då en text alltid kan 

innehålla flera innebörder. Författarna hade insikt i sin egen förförståelse kring ämnet och 

informanternas arbetsmiljö, genom gemensamma diskussioner och granskning av varandras 

utskrifter och anteckningar försökte detta aktivt åsidosättas. Förförståelsen kring ämnet och 

informanternas arbetsmiljö har hjälpt författarna under intervjuerna då informanterna uttryckt 

sig om situationer som annars kan vara svåra att förstå och tolka för någon som själv inte 

verkat inom den kontexten. 

 

Pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet 

Vid kvalitativa studier är det viktigt att skydda informanternas identitet då antalet deltagare är 

relativt litet och annars lätt kan härledas till en enskild individ (Polit & Beck, 2017). I 

föreliggande studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska grundprinciperna för forskning 

följts. Informationskravet uppfylldes genom att informanterna fick skriftligt vad studiens syfte 

var innan de valde att delta i studien. De fick också information om studiens syfte i samband 

med intervjuerna (se bilaga B). Samtyckeskravet uppfylldes genom att alla informanterna 

skrev på ett samtyckesformulär (se bilaga C) i samband med intervjuerna. De fick också 

information om att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att alla uppgifter hanterades konfidentiellt och att 

ingen av de informanter som är med i studien kan identifieras. Detta har skett genom att alla 

namn, arbetsplatser och ord som kan härleda till en specifik arbetsplats eller person har 

markerats med *** i transkriberat material samt att de inspelade intervjuerna har raderats från 

den inspelningsutrustning som användes. Allt material har förvarats i lösenordskyddade 

datorer eller mobiltelefoner och det utskrivna material som fanns makuleras som 

sekretessmaterial efter att denna studie var genomförd. Informanterna informerades om att det 

anonymiserade materialet kommer att ligga till grund i uppsatsen som efter godkännande 

registreras i DiVA. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det erhållna materialet endast 

använts till denna studie.  

 

Begreppen pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet kan användas för att bedöma en 

kvalitativ studies trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Att informanterna i studien 

har erfarenhet från det som ska studeras är viktigt för att kunna åstadkomma trovärdighet 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Informanterna som medverkade i studien hade alla 

erfarenhet av att arbeta på en akutmottagning och att möta patienter som utsatts för våld i nära 

relation. Trovärdigheten kan påverkas då de sjuksköterskor som medverkat i studien själva 

valt att delta och får därför antas redan ha åsikter kring vilka faktorer som kan påverka dem i 

mötet med studiens val av patienter. Trovärdigheten i studien stärks av att intervjuerna hölls 

på andra akutmottagningar än där författarna själva arbetar eller hade arbetet. Samt att 

informanterna hade en stor variation i antalet yrkesår både som sjuksköterskor och som 
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sjuksköterskor på en akutmottagning. Författarnas handledare har granskat studien under 

arbetets gång vilket ökar trovärdigheten till innehållet.  

 

Båda författarna arbetar på en akutmottagning och har kännedom om arbetssätt, 

lokalutformning och rutiner. Författarna har även egen erfarenhet av att möta patienter som 

utsatts för våld i nära relation i en dygnet runt öppen verksamhet. Graneheim, Lindgren och 

Lundman (2017) menar att författarna genom att beskriva den egna förförståelsen stärker 

pålitligheten. Denna studies pålitlighet kan ha påverkats av att två akutmottagningar tackade 

nej till medverkan och proceduren med att finna två andra akutmottagningar drog ut två 

veckor på tiden. Detta medförde att de första intervjuerna och transkribering påbörjades på 

den sen innan godkända akutmottagningen. Själva analysarbetet och kodningen gjordes dock 

först när alla åtta intervjuer och transkriberingar var utförda.  

 

Den aktuella studien har en beskriven kontext, där studiens process tydligt kan följas vilket 

stärker överförbarheten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Studien har citat från 

samtliga intervjuer presenterade i alla kategorier som uppkom ur analysprocessen. När 

ursprungliga citat finns att tillgå kan läsaren själv göra en bedömning om dessa stämmer 

överens med författarnas tolkning av kategorierna (Granskär & Höglund-Nielsen, 2015). 

Studiens resultat kan anses vara överförbart till andra akutmottagningar. Skillnader mellan 

olika delar av landet, regioner och akutmottagningar har inte tagits i beaktande i denna studie. 

Författarna kan ge förslag på överförbarhet men det är läsaren som avgör om en studies 

resultat kan ha överförbarhet till andra kontext enligt Lundman och Graneheim, (2012). 

 

Resultatdiskussion 

 

I studien framkom flera erfarenheter av faktorer som påverkade sjuksköterskans möte med 

patienter som utsatts för våld i nära relation. 

 

Sjuksköterskans upplevda arbetssituation 

En faktor som lyftes som ett hinder för att ge god vård till patienter som utsatts för våld i nära 

relation var svårigheterna att samtala med patienten enskilt. Leppäkoski och Paavilainen 

(2011) tog i sin studie upp att enskildhet var en barriär för personcentrerad vård då patienterna 

upplevde att deras privatliv kränkts då personalen talat om deras problem inför utomstående. 

En akutmottagning är inte den idealiska platsen för att berätta om att man blivit utsatt för våld 

i nära relation på grund av bristande integritet och en ofta kaotisk omgivning. För att få 

patienter att berätta att de utsatts för våld i nära relation behöver akutmottagningar möjliggöra 

utrymmen för enskilda samtal vilket ökar tilliten till hälso- och sjukvårdspersonalens vilja att 

hjälpa dem (Catallo, Jack, Ciliska & McMillan, 2012). Att patientens partner är med på 

akutmottagningen lyftets av de intervjuade sjuksköterskorna i denna studie som en del av 

problematiken kring enskildhet för att kunna prata med patienten. Detta bekräftas av Beynon, 

Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) som också lyfter partnerns närvaro som en 

negativ faktor för god vård. 

 

Att brist på lokal var en hindrande faktor för sjuksköterskor att ge personcentrerad vård till 

patienter som utsatts för våld i nära relation lyftes av William, Halstead, Salani och Koermer 

(2016). Det var också en farhåga hos de intervjuade sköterskorna i denna studie men aldrig 

något problem. Då patienter som utsatts för våld i nära relation kom till deras arbetsplatser 

kunde alla tillgodose att patienten fick ett eget rum.  
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Enligt Watt, Bobrow och Moracco (2008) är det en del av sjuksköterskans uppgifter utöver att 

ge emotionellt stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation att erbjuda resurser i form 

av bland annat informationsblad och nummer till hjälplinjer. Upplysning är ett viktigt första 

steg för att kunna hjälpa kvinnor att förstå innebörden av självförnekelse och de olika faserna 

i våld i nära relation. Förutom emotionellt och psykiskt stöd uppskattade kvinnor som utsatts 

för våld i nära relation praktisk och informativ hjälp från yrkesverksamma (Francis, Loxton & 

James, 2016). Att sjuksköterskor erbjöd denna hjälp bekräftades av föreliggande studie där 

alla informanter hade någon typ av redskap att lämna ut till exempel visitkort från 

Kvinnofridslinjen upptryckta på olika språk och Akillesjouren.  

 

Brist på rutiner eller brist på kunskap om rutiner om våld i nära relation minskar chansen till 

identifiering och möjligheterna till att ge god vård till patienter som utsatts för våld i nära 

relation (Robinson & Ream, 2010; Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012; 

Sundborg, Törnkvist, Saleh-Stattin, Wändell & Hylaner, 2015; Beynon, Gutmanis, Tutty, 

Wathen & MacMillan, 2012). Detta bekräftades av sjuksköterskorna i denna studie där 

flertalet beskrev att de saknade rutiner eller att de inte visste om dem. Region Stockholm har i 

mars 2019 gett ut ett “Regionalt vårdprogram 2019 Våld i nära relation” (Region Stockholm, 

2019) beskrivs som ett underlag för arbetsplatser till att ta fram lokala riktlinjer för att ge vård 

till patienter som utsatts för våld i nära relation. Veazie, Johnson och O’Connor (2009) lyfter 

att det är viktigt att vara medveten om att rutiner och personcentrerad vård ibland kan gynna 

olika patientgrupper genom att stela rutiner ofta lämpar sig på isolerade sjukdomstillstånd 

eller hälsoproblem medan individuellt skapade vårdplaner kan ge bättre vård till patienter som 

lider av flera olika eller mer komplexa sjukdomar. 

 

På den arbetsplats där det fanns en beskrivning för ansvarsområdet våld i nära relation fanns 

det, till skillnad från de andra, en stabilitet i fortbildningen och utvecklingen kring ämnet, det 

var inte individberoende på samma sätt som det var på de andra arbetsplatserna vilket 

gynnade patienten genom att fler fick möjlighet till kontinuerlig utbildning och kunskap kring 

ämnet och att det lyftes som ämne. Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) 

lyfter att det är en barriär för att ge god vård till patienter som utsatts för våld i nära relation 

om det finns en brist på struktur från ledningen och att det är svårt för sjuksköterskor att ge 

den goda vård de eftersträvar att ge om de saknar stöd från ledningen.  

 

Alla patienter har rätt till respektfull vård oberoende av till exempel etnicitet och kulturella 

bakgrund (ICN, 2012). I föreliggande studie visade sjuksköterskorna på god kommunikation 

och att detta efterföljs genom att tolk kopplades in i mötet med patienter som utsatts för våld i 

nära relation och när det inte gjordes var sjuksköterskorna lyhörda för andra typer av 

kommunikation såsom kroppsspråk. Då patienten också har rätt till sin autonomi är det viktigt 

att den kan kommunicera med sjukvårdspersonal för att göra sig förstådd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Patienter som får professionell tolk känner sig mer 

tillfredsställda med vården de ges (Mahmoud, Hou, Chu, Clark & Eley, 2014).  

 

För att som sjuksköterska kunna ge personcentrerad vård är tid en viktig faktor. 

Sjuksköterskan ska behandla patienter som en unik individ och möta den där en befinner sig 

(Ekman & Norberg, 2013). I föreliggande studie framkom det en förståelse för att denna 

patientgrupp krävde mer tid än vissa andra då fler delar av patientens livsvärld spelade in. 

Patienter som utsatt för våld i nära relation gavs enligt informanterna tid till att få en relation 

till sjuksköterskan men att denna tid skilde sig från andra delar av vården. Detta bekräftas av 

den bild av att akutmottagningar har ett fokus på hastighet och kortare vårdmöten (Elmqvist, 

2011). Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012) tar upp att både 
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arbetssituationen med tung arbetsbörda och att patienter som utsatts för våld i nära relation 

har ett behov av att etablera en kontakt med vårdpersonalen. Även i denna studie tas dessa 

faktorer upp men att dessa kunde lösas för att på ett adekvat sätt ge patienten som blivit utsatt 

för våld i nära relation vård. 

 

En studie av McGarry (2016) lyfter mervärdet med att ha specialistsjuksköterskor med 

särskild kunskap i våld i nära relation verksamma på kliniken. Dessa specialistsjuksköterskor 

kan utöva adekvat support, bygga rutiner och regelbundet utbilda personal på plats för att 

stötta och facilitera mer ovana kollegor i frågor som berör patienter som utsatts för våld i nära 

relation. Flera av informanterna i denna studie uppgav att det funnits sjuksköterskor tidigare 

på klinikerna som hade utbildat och informerat kring ämnet, men när dessa slutat försvann 

kompetensen sjuksköterskan stod för. Informanter från en akutmottagning uppgav att det på 

deras klinik fanns en tydlig policy kring våld i nära relation från klinikledningen. En av 

sjuksköterskorna på denna akutmottagning hade ämnet som sitt avsatta ansvarsområde med 

tillhörande skriftlig uppdragsbeskrivning och med ett tydligt mandat kring vad som 

förväntades. Sjuksköterskor har ett ansvar att bevaka sin egen arbetsplatskultur så den 

optimeras för patienter som utsatts för våld i nära relation och synliggörs för vårdens 

organisatoriska beslutsfattare (Catallo, Jack, Ciliska & MacMillan, 2012). 

 

Precis som i denna studie framkom det i en studie av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och 

MacMillan (2012) att samverkan är en faktor som påverkar mötet med patienter som utsatts 

för våld i nära relation. I båda studierna lyftes det att problematiken kring våld i nära relation 

var mycket komplex och ofta krävde att olika instanser i samhället samarbetade vilket kunde 

skapa barriärer för att ge god vård. Flera informanter uppgav i denna studie att samverkan 

inom olika instanser och professioner inom det egna sjukhuset var god. När det fanns behov 

av kontakt med externa parter som exempelvis socialtjänst och polis upplevdes detta som 

byråkratiskt tillkrånglat särskilt om behovet uppstod på andra tider än vanliga kontorstider. 

Flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna lyfte behovet av en bättre och tydligare 

samverkan med fler aktörer i samhället som arbetade kring problemet våld i nära relation. 

 

Majoriteten av kvinnor tycker frågan om våldsutsatthet är motiverad att ställa inom 

sjukvården. Vilket sätt man ställer frågan på har stor betydelse för svaret patienten ger. Att 

ställa öppna frågor, ha en tillåtande icke-dömande attityd och genom att definiera hur våld 

kan uttrycka sig, kan hjälpa patienten att känna igen sin situation (NCK, 2010a). 

Sjuksköterskor i denna studie upplevde att ett kollegialt stöd var avgörande för att kunna ge 

patienter som utsatts för våld i nära relation en god vård. Det upplevdes som psykiskt 

påfrestande att vårda denna kategori av patienter då det upplevdes som frustrerande att inte 

kunna se ett direkt resultat av föreslagna insatser. Det kollegiala stödet var då viktigt för att få 

en bekräftelse på att det man gjort för patienten ändå var värdefullt, även om det detta möte 

”bara” innebar att man lämnade ett kort till Kvinnofridslinjen. 

 

Teamarbete äger rum i flera olika sammanhang inom hälso- och sjukvården så även på en 

akutmottagning. För att en personcentrerad vård ska kunna ges till patienter är teamet kring 

patienten en nyckelfaktor för att uppnå en patientsäker vård med det bästa resultatet. Teamets 

medlemmar kompenserar och kompletterar varandra med att organisera både det medicinska 

arbetet och omvårdnaden för att kunna tillgodose patientens vårdbehov ur ett 

helhetsperspektiv (Svensk sjuksköterskeförening [SSF]; Svenska läkaresällskapet [SLS], 

2013). Informanterna i denna studie uppger att teamarbetet och det samarbete som sker kring 

patienter som utsatts för våld i nära relation möjliggör både identifikation, möjlighet till 

enskildhet, avsatt tid, sammanhängande vård på individens egna villkor och uppföljning. Om 
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inte teamet ges möjlighet att samverka kring denna patientkategori skapar det hinder för att 

kunna möta den utsatta på dennes villkor. Patienten som utsatts för våld i nära relation kan då 

uppleva en misstro mot hälso- och sjukvården och den vård som kan erbjudas.  

 

Ett ständigt flöde av erfarenhetsutbyte mellan de olika professionerna på akutmottagningen 

och andra kliniker lyftes i denna studie som något som var viktigt i det dagliga arbetet. I mötet 

med en patient utsatt för våld i nära relation spelar stöttning av kollegor och erfarenhetsutbyte 

stor roll både för den enskilda individen men också för teamet som ska behandla patienten. 

När en klinik består av fungerande interprofessionella team uppstår en kunskapssynergi, där 

de olika professionerna delar med sig av sin kunskap och hela teamet breddar på så sätt hela 

sitt kunskapsområde. Det möjliggör då även en kollektiv kunskapsbas som är till gagn för 

både den enskilda individens professionella utveckling och den personcentrerade vården kring 

patienten (SSF; SLS, 2013). Finns inte denna tillit mellan de yrkesverksamma professionerna 

på kliniken finns det en risk för att faktorer   

 

Sjuksköterskans kunskap 

Av de åtta intervjuade sjuksköterskorna kunde endast en minnas någon utbildning i ämnet 

våld i nära relation från sin grundutbildning, detta trots att alla sjuksköterskeutbildningar ska 

ge sina studenter god kunskap i ämnet (SFS nr: 193:100). Några av de intervjuade hade 

skaffat utbildning om våld i nära relation på andra sätt till exempel genom 

specialistutbildningar, andra yrken och interna föreläsningar på arbetsplatsen. Alla 

efterfrågade mer utbildning. Att ge sjuksköterskor utbildning om våld i nära relation är viktigt 

inte bara för att de ska kunna ge personcentrerad vård och förstå vad patienten behöver utan 

också för att de då har lättare att identifiera patienter som utsatts för våld i nära relation 

(NCK, 2010a; St.Vil, Sabri, Nwokolo, Alexander & Campbell, 2017). I det vårdprogram 

Region Stockholm utkom med 2019 återfinns information om symtom och tecken på att 

patienten blivit utsatt för våld i nära relation samt fördjupad kunskap om ämnet (Region 

Stockholm, 2019).  

 

I föreliggande studie visades att det fanns en kunskapsbrist. Brist på kunskap om vad som 

innefattas i begreppet beskrivs som ett hinder för att ge god vård till patienter som utsatts för 

våld i nära relation av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012). 

 

Några av informanterna hänvisade till sin magkänsla när det inte fanns tydliga fysiska tecken 

som kunde visa på tecken till våld i nära relation. Sjuksköterskans magkänsla var ett viktigt 

redskap som hjälpte till att identifiera om individen oavsett sökorsak kunde ha våld i nära 

relation som underliggande sökorsak. Vilket även Brykczynski, Crane, Medina och Pedraza 

(2011) visade i sin studie, att denna perceptuella förmåga att känna igen mönster i beteende 

och kroppsspråk utvecklades med tiden genom klinisk erfarenhet och i dialog med kollegor. 

 

Sjuksköterskor ställs inför etiska situationer dagligen (Ion, DeSouza & Kerin, 2017). I 

föreliggande studie framkom det att sjuksköterskor inte fått lära sig att fråga patienter om de 

blivit utsatta för våld i nära relation men det var något som de utifrån sin yrkesroll som 

sjuksköterska ansåg vara en del av arbetet och flera av dem hade kurage att fråga. Andra 

tyckte det var svårt att fråga då de var osäkra på hur och när det var lämpligt. Trots att 

sjuksköterskor ofta har en moralisk kompass kan denna ibland svikta och därför är det viktigt 

med utbildning i etik för sjuksköterskor (Ion, DeSouza & Kerin, 2017). 

 

Flera av deltagarna i denna studie kände sig hämmade inför mötet med patienter som utsatts 

för våld i nära relation, de kände en rädsla att göra fel och förvärra lidandet, eller säga saker 
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som kunde misstolkas. Deltagarna lyfte också sin egen kunskapsbrist i ämnet som en 

hämmande faktor i patientmötet. Denna kunskapsbrist är svår för den enskilda sjuksköterskan 

att inhämta och akutmottagningen måste som organisation säkerställa att regelbundna 

interprofessionella utbildningstillfällen ges. En studie av Wood (2016) visar att sjuksköterskor 

genom simuleringsövningar i ämnet våld i nära relation, erhöll mer kunskap, upplevde bättre 

förståelse och kände sig mer förberedda inför möten med denna kategori patienter.  

 

Slutsats 

 

Det framkom flera faktorer som påverkade mötet med patienter utsatta för våld i nära relation 

och flera av dessa visade sig ge goda förutsättningar för att ge personcentrerad vård. Andra 

ansågs vara barriärer för att ge personcentrerad vård till patienter som utsatts för våld i nära 

relation. Vissa faktorer lyftes som barriärer och var inga problem i praktiken. Det saknades 

fastslagna rutiner och kunskap om befintliga rutiner för hur sjuksköterskan skulle och kunde 

agera i mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation. Ofta saknades stöd av 

klinikledningen angående problematiken kring våld i nära relation. Samarbete både med 

kollegor, andra professioner och andra instanser var något som kunde vara både en barriär 

mot att ge personcentrerad vård men också en främjande faktor. Det fanns en stor 

utbildningsbrist i ämnet.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Informanterna upplevde att de saknade utbildning och det finns ett utbildningsbehov i ämnet, 

både för sjuksköterskorna själva men också som en del i ett team vilket betyder att alla 

professioner som kan möta patienter som utsatts för våld i nära relation på en akutmottagning 

bör få utbildning i ämnet. Att lyfta det som framkom som främjande faktorer och arbeta med 

de barriärer som identifierades skulle också gynna sjuksköterskorna i mötet med patienter 

som utsatts för våld i nära relation. Att Regeringen antagit FN:s globala mål i Agenda 2030 

fastställer att vidare arbete med problematiken kring våld i nära relation kommer ske (Sverige 

Agenda 2030-delegationen, 2019). Denna studie visar på ett behov av att utarbeta och 

informera om handlingsplaner och rutiner gällande våld i nära relation, detta kan göras med 

hjälp av Region Stockholms Vårdprogram om Våld i nära relation (Region Stockholm, 2019). 

Det framkom också att arbetet med ämnet våld i nära relation måste förankras hos 

klinikledningen som säkerställer att det finns medarbetare som arbetar med det och skapar 

kultur där ämnet lyfts.  

 

Förslag på vidare forskning 

Flera intressanta förslag på vidare forskning uppkom under arbetet med studien. Då 

utbildning är något som är mycket viktigt för att uppmärksamma och kunna hjälpa till med 

problemet våld i nära relation men som saknas och efterfrågas av sjuksköterskorna i denna 

studie skulle det vara intressant att studera hur utbildningarna på lärosätena är utformad och 

hur utbildningen ser ut i förhållande till dokument som det Regionala vårdprogrammet för 

våld i nära relation (Region Stockholm, 2019). 

 

Då arbetet med patienter som utsatts för våld i nära relation ska ske i team med flera 

professioner inom vårdsektorn skulle det vara intressant med en likande studie där även 

undersköterskor och läkare intervjuas. 
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NN 
Akutmottagningen, XX sjukhuset 
Vi heter Annelie Drevstam Norling och Katarina Löfgren och är Studenter på 

specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 

självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Syftet är att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka mötet med patienter som utsatts för 

våld i nära relation (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

upplägg). Vi är därför mycket intresserade av få genomföra arbetet vid Akutmottagningen på 

XX sjukhuset. 
Om Du godkänner att studien genomförs vid Akutmottagningen, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner dig 

tveksam till att studien genomförs vid Akutmottagningen är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta 

oss/mig eller vår/min handledare. 

 
Vänlig hälsning       

 

                                
__________________________                                __________________________ 
Students namnteckning                                              Students namnteckning 

 
__________________________                                __________________________ 
Students namnförtydligande                                      Students namnförtydligande 

 
__________________________                                __________________________ 
Students telefonnummer                                             Students telefonnummer 

 
__________________________                                __________________________ 
Students E-postadress                                                Students E-postadress 

 
__________________________ 
Handledares namnteckning 

 
__________________________ 
Handledares namnförtydligande 

 
__________________________ 
Handledares telefonnummer 
 

 

  



 

 

Bilaga A – Informationsbrev till verksamhetschef 

 
Sammanfattning av arbetet ”Att våga fråga och hantera svaret om våld i nära relation. 

En intervjustudie med sjuksköterskor på akutmottagningar” 
Våld i nära relation är ett utbrett problem som är kostsamt inte bara för den enskilde individen 

som blivit utsatt utan också för samhället. Sjuksköterskor ska lindra lidande, förebygga 

sjukdom, återställa och främja hälsa – sjuksköterskan har således en central roll i 

upptäckandet, behandlingen och eftervården av patienter som utsatts för våld i nära relation. 

Trots lite forskning kring ämnet och att flera främjande faktorer för att förhindra våld i nära 

relation har identifierats kvarstår problemet med de barriärer som förhindrar vårdpersonal från 

att fråga och hantera svaret som ges. Således uppmärksammas inte alltid denna patientgrupp 

fullt ut och omhändertas inte på adekvat sätt. 
Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka mötet med 

patienter som utsatts för våld i nära relation. 
Studien kommer att ske inom ramen för kvalitativ intervjustudie och analyseras med hjälp av 

induktiv innehållsanalys. Studien riktar sig mot sjuksköterskors upplevda erfarenheter kring 

att ställa frågan till patienten om upplevelse av våld i nära relation och hur det mottagna 

svaret hanteras. Studien kommer genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 

spelas in för att sen transkriberas och avidentifieras och sedan kodas. 
Intervjuinsamlingen kommer att ske under december 2018 – januari 2019. Varje enskild 

intervju beräknas ta max 60 minuter i anspråk. 
 
  



 

 

Bilaga A – Informationsbrev till verksamhetschef 

 
Jag godkänner härmed att Annelie Drevstam Norling och Katarina Löfgren får utföra studien 

”Att våga fråga och hantera svaret om våld i nära relation. En intervjustudie med 

sjuksköterskor på akutmottagningar” på kliniken under tidsperioden december 2018 – januari 

2019. 

 

 
__________________________ 
Ort, datum 

 
__________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 

 
__________________________ 
Namnförtydligande 
 

 

 

  



 

 

BILAGA B – Informationsbrev till informant 
 

Adressat *                  Stockholm, datum 
Verksamhet                    
Adress   

Postnummer ORT 

 
Vill du vara med i en studie om sjuksköterskors möjlighet att fråga och resurser att 

hantera svaret om våld i nära relation? 
Vi heter Annelie Drevstam Norling och Katarina Löfgren och är studenter vid 

specialistsjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola som ska genomföra ett 

självständigt arbete på avancerad nivå omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör sjuksköterskors möjligheter att fråga och vilka resurser de har att hantera svaret 

i mötet med patienter som utsatts för våld i nära relation. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med sjuksköterskor som väljs utifrån följande kriterier; sjuksköterska 

som arbetar på somatiska akutmottagningar för vuxna där det kan komma in patienter som 

utsatts för våld i nära relation (patienterna i sin tur ska vara över 18 år och ha blivit utsatta för 

våld av sin partner). Sjuksköterskan ska ha arbetat på akutmottagningen minst sex månader 

för att ha möjlighet att vara insatt i de rutiner och arbetsverktyg som finns på arbetsplatsen. 
Våld i nära relation är ett utbrett problem som är kostsamt inte bara för den enskilde individen 

som blivit utsatt utan också för samhället. Sjuksköterskor ska lindra lidande, förebygga 

sjukdom, återställa och främja hälsa – sjuksköterskan har således en central roll i 

upptäckandet, behandlingen och eftervården av patienter som utsatts för våld i nära relation. 

Trots forskning kring ämnet och att flera främjande faktorer för att förhindra våld i nära 

relation har identifierats kvarstår problemet med de barriärer som förhindrar vårdpersonal från 

att fråga och hantera svaret som ges. Således uppmärksammas inte alltid denna patientgrupp 

fullt ut och omhändertas inte på adekvat sätt. 
Syftet är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som kan påverka mötet med 

patienter som utsatts för våld i nära relation. 
Studien kommer att ske inom ramen för kvalitativ intervjustudie och analyseras med hjälp av 

induktiv innehållsanalys. Studien riktar sig mot sjuksköterskors upplevda erfarenheter kring 

att ställa frågan till patienten om upplevelse av våld i nära relation och hur det mottagna 

svaret hanteras. Studien kommer genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer som 

spelas in för att sen transkriberas och avidentifieras och sedan kodas. Varje intervju beräknas 

ta max 60 minuter i anspråk. 
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska grundprinciper när det gäller forskning dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Dessa 

kommer följas i detta arbete. Det innebär att studiens syfte finns beskrivet för den som väljer 

att vara informant. Informanten kommer få lämna sitt samtycke till att vara med i studien, 

informanten har rätt att välja hur länge och på vilka villkor de vill medverka och de har rätt att 

när som helst avsluta sin medverkan utan negativa följder av detta, de ska heller inte utsättas 

för påtryckning att fortsätta sitt deltagande efter de valt att sluta. Alla uppgifter kommer 

hanteras konfidentiellt och ingen person som väljer att vara med i studien kommer kunna 

identifieras, forskaren har även tystnadsplikt om etiskt känsliga uppgifter. Den information 

som samlas in under intervjuerna kommer också endast användas till denna studie och när 

studien avlutas raderas alla intervjuerna samt det transkriberade materialet.   



 

 

BILAGA B – Informationsbrev till informant 
 

 

 

Med vänlig hälsning 
Sophiahemmet Högskola 

 

 
                                         
__________________________                                __________________________ 
Students namnteckning                                              Students namnteckning    

 
__________________________                                __________________________ 
Students namnförtydligande                                      Students namnförtydligande 

 
__________________________                                __________________________ 
Students telefonnummer *                                          Students telefonnummer * 

 
__________________________                                __________________________ 
Students E-postadress                                                 Students E-postadress 

 
__________________________ 
Handledares namn           * 

 
__________________________ 
Handledares telefonnummer * 

 

 
* = Avidentifieras vid det färdiga arbetet 
 

 

  



 

 

BILAGA C – Samtyckesformulär 
Informerat samtycke 
Jag bekräftar härmed att jag har fått information om syftet med studien och dess 

genomförande av intervjun. Jag har också förstått den information som givits till mig. Jag ger 

härmed mitt medgivande till att delta i studien, vilket innebär att bli intervjuad via 

ljudupptagning. Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt, vilket innebär att jag kan avbryta 

studien när som helst utan ytterligare förklaring. 
Syftet med och genomförandet av studien har förklarats av undertecknad. Deltagaren har givit 

oss tillåtelse att genomföra intervjun. Deltagaren har också fått en kopia av ”information till 

deltagare”. 

 
__________________________                                __________________________ 
Datum                                                                        Datum 

 
__________________________                                __________________________ 
Signatur                                                                      Signatur 

 
__________________________                                __________________________ 
Namnförtydligande                                                   Namnförtydligande 
 

 

  



 

 

BILAGA D – Intervjuguide 
 

INTERVJUGUIDE 

 
Inledande bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

• Hur länge har du arbetat på en akutmottagning? 

• Vad för typ av utbildning har du om våld i nära relation? 

Mötet med patienten 
• Berätta om dina erfarenheter av att ta hand om personer som utsatts för våld i nära 

relation… 

      Probe 
• Hur hanterade du det mötet utifrån din profession som sjuksköterska? 

      Probe 
• Vad har ni för redskap (till exempel åtgärdsplaner, checklistor) på ditt arbete som kan 

hjälpa dig med denna patientgrupp? 

      Probe 
• Hur ofta träffar du patienter som har eller du misstänker ha utsatts för våld i nära 

relation? 

      Probe 
• När anser du det lämpligt att fråga om en patient utsatts för våld i nära relation? 

      Probe 
• Vilken bedömning gör du innan du ställer frågan om våldsutsatthet? 

      Probe 
• Vilka möjligheter ges du att fråga patienter om de utsatts för våld i nära relation? 

      Probe 
• Hur upplever du det att fråga om en patients utsatts för våld i nära relation? 

      Probe 
• Vilka möjligheter har du att följa upp patientens svar på frågan om våldsutsatthet? 

 Probe 
• Är det något mer du tänkt på angående om ämnet som du vill berätta? 

      Probe 
  
Exempel på probe: 
Berätta mer 
Hur menar du 
Kan du utveckla 
Vad tänker du 
Vad hände sen 
Vad gick bra 
Vad gick mindre bra 


