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SAMMANFATTNING 

 

Våld i nära relationer är ett samhällsproblem, och även om prevalensen till viss del är 

svårmätt så tyder forskningen på att omkring sju procent av Sveriges befolkning någon gång 

under livet drabbas. Internationella siffror tyder på att prevalensen i världen är omkring 

densamma som i Sverige och WHO arbetar med påtryckningar världen över för att få 

kvinnofridsfrågan på agendan. Sjuksköterskor på akutmottagningen träffar ofta våldsutsatta 

patienter då det är väldokumenterat att denna patientgrupp söker akutsjukvård i högre grad än 

övriga befolkningen, även av orsaker som inte har någon direkt koppling till våldsutsattheten. 

Socialstyrelsen menar i sin kunskapsöversikt ”Att se, vilja veta och att våga fråga” att 

screening för våldsutsatthet bör utföras i verksamheter med uppföljningsmöjlighet, såsom 

mödravård och psykiatri, och exkluderar akutsjukvården från denna rekommendation.  Att 

möta våldsutsatta patienter på akutmottagningen ställer höga krav på sjuksköterskans förmåga 

till kommunikation, patientcentrerad vård, uppbyggnad av förtroende och teamarbete.  

 

Denna studie hade till syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelse av samtal med patienter på 

akutmottagningen om våld i nära relationer.  

 

Studien genomfördes under våren 2016 som en intervjustudie där sju sjuksköterskor på en 

akutmottagning i södra Sverige intervjuades. Insamlat datamaterial analyserades enligt 

metoden induktiv innehållsanalys.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskorna möter både förenklande och försvårande faktorer 

gällande utbildning, arbetsmiljö och teamarbete, samt att sjuksköterskorna präglas av en vilja 

att hjälpa våldsutsatta patienter trots att samtalet ibland upplevs som svårt. Patientens egen 

förmåga och vilja att tala om sin våldsutsatthet påverkar sjuksköterskans samtal i stor 

utsträckning.  

 

Slutsatsen av studien är att sjuksköterskor på akutmottagningen behöver utbildning och 

kontinuerligt stöd för att kunna möta denna till stor del osedda patientgrupp på ett sätt som 

blir förenligt med den personcentrerade vården, särskilt då miljön på akutmottagningen 

försvårar känsliga samtal med utsatta patienter. 

 

Nyckelord: sjuksköterska, akutmottagning, samtal, upplevelser, våld i nära relationer. 
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ABSTRACT 

 

Intimate partner violence (IPV) is a social problem, and although the prevalence is difficult to 

measure accurately, research indicates that somewhere around seven percent of the Swedish 

population is affected at some point during their lives. International numbers indicate that 

worldwide prevalence is about the same as in Sweden, and WHO is continuously pressuring 

governments around the world to put women’s’ health issues on the agenda. Nurses in 

emergency departments frequently encounter victims of intimate partner violence as it is well 

known that this patient category seeks emergency care to a higher degree than the average 

population, even from causes not directly associated with violence. In their systematic review 

“To see, want to know and to dare to ask”, The Swedish National Board of Health and 

Welfare claim that there is significant support for screening for IPV in health care settings 

better equipped for monitoring and follow-through, such as prenatal care and psychiatry, and 

emergency care is excluded from these recommendations. Encountering survivors of IPV in 

the emergency department demands that nurses are well equipped with competence in 

communication, patient centered care, trust building and teamwork.  

 

The aim of this study was to describe nurses’ experiences in patient interviewing about 

intimate partner violence in an emergency department setting.  

 

The study was carried out as an interview study during the spring of 2016, and seven nurses in 

an emergency department of southern Sweden were interviewed. The collected data was 

analyzed through inductive content analysis.  

 

Results indicate that nurses encounter both facilitators and barriers regarding education, 

working environment and teamwork, and that the nurses are characterized by a strong will to 

be of assistance to survivors of IPV even though it may be a difficult topic to address. The 

patient interview is also strongly influenced by the patient’s own will and ability to talk about 

being subjected to IPV.  

 

In conclusion, nurses in emergency departments need to be continuously educated and 

supported to be able to care for this largely unseen group of patients in a way that coheres 

with person centered care, especially since the physical environment in the emergency 

department makes sensitive issues harder to address.  

 

Keywords: Nurse, emergency department, patient interview, experiences, intimate partner 

violence. 
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BAKGRUND 

Våld i nära relationer 

 

Socialstyrelsen (SOSFS 2014:4) definierar begreppet ”Våld i nära relationer” som alla typer 

av våld (fysiskt, psykiskt, emotionellt eller sexuellt) som utövas gentemot en person med 

vilken den utsatte har en ”nära och förtroendefull relation”. Enligt Brottsförebyggande Rådet 

(BRÅ, 2012) finns ingen gängse definition, utan definitionerna skiljer kraftigt mellan olika 

källor. 1993 antog FN deklarationen ”Deklarationen om avskaffande av allt våld mot 

kvinnor”, i vilken våld i nära relationer definieras enligt följande:  

 

Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller 

lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, 

vare sig det sker i det offentliga eller privata livet (Förenta nationerna, [FN], 1993). 

 

Våld förekommer enligt Socialstyrelsen (2014a) i alla typer av relationer, både i 

heterosexuella och samkönade, och klart överrepresenterat är mäns våld mot kvinnor som de 

har eller har haft ett förhållande med. Det är också på denna typ av våld i nära relationer som 

merparten av forskningen bedrivs, även om studier kring våldsutsatthet hos män blir allt 

vanligare (BRÅ, 2012). Beroende på vilken typ av våld som avses i den aktuella studien, så 

varierar också fördelningen i utsatthet mellan män och kvinnor.  

 

En betydelsefull källa till kunskap kring förekomst och utsatthet för våld i nära relationer i 

Sverige är Brottsförebyggande Rådets årliga Nationella Trygghetsundersökning [NTU] (BRÅ, 

2012). Denna undersökning uppdaterades 2012 med en serie nya frågor och 

begreppsdefinitioner där både begreppet ”våld” och begreppet ”relation” definierades 

tydligare än tidigare, för att uppnå en ökad tydlighet i undersökningen. Begreppet ”relation” 

har förtydligats från att åsyfta alla typer av mänskliga relationer till att enbart innefatta 

pågående eller avslutade kärleksrelationer med duration på minst en månad.  

 

Sedan denna uppdatering följer undersökningens brottsdefinitioner inte den rent juridiska 

brottsrubriceringen. Misshandel definieras i NTU som att av sin partner ha blivit fasthållen, 

knuffad, eller fått örfilar mot ansiktet och grov misshandel som slag med tillhygge eller 

knytnäve samt sparkar. Vad gäller sexuellt våld så definieras detta som alla typer av sexuella 

handlingar mot partnerns vilja, och grovt sexuellt våld definieras som sexuella handlingar som 

involverar tvång, hot och/eller fasthållning. De psykiska våldshandlingarna är enligt BRÅ 

(2012) svårare att definiera, men åsyftar här exempelvis systematiska kränkningar, verbala 

hot, trakasserier samt inskränkning av frihet såsom förbud att kontakta anhöriga.  

 

Prevalens 

 

Enligt en nationell kartläggning av BRÅ (2012) utsattes omkring sju procent av Sveriges 

befolkning för någon typ av våld i en nära relation under 2012. Siffrorna varierar dock kraftigt 

mellan olika källor även här, och BRÅ (2012) menar att variationen till stor del beror på de 

olika definitionerna av våldsbegreppet samt de kraftigt varierande metoderna för 

datainsamling.  
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Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala Universitet menar i en 

kunskapsöversikt (2010) att förekomsten av våld i nära relationer är hög, och att omkring 30-

50 procent av Sveriges befolkning någon gång utsatts för behandling som faller innanför 

ramen av begreppet. Internationellt sett ligger siffrorna enligt forskningen på ungefär 

motsvarande nivåer, och siffror på mellan 15 och 70 procent (NCK, 2010; O’Doherty, 

Hegarty, Ramsay, Davidson, Feder & Taft, 2015; Ramsay et al, 2009; Kothari & Rhodes, 

2006; Baig, Ryan & Rodriguez, 2012) står att finna.  

 

Världshälsoorganisationens globala arbete 

Det globala arbetet mot våld i nära relationer är framför allt inriktat på mäns våld mot 

kvinnor, menar Världshälsoorganisationen [WHO] som 2005 gjorde en historisk kartläggning 

av fenomenet. ”WHO’s Multi-Country Study on Women’s Health and Domestic Violence 

against Women” innefattar 10 länder och omkring 24 000 kvinnor, och mynnar ut i 15 

rekommendationer till regeringar och beslutsfattare inom olika samhällsorgan. Hälso- och 

sjukvården rekommenderas bland annat att utveckla sina system för att kunna svara emot de 

olika hälsorisker som våldsutsatthet innebär. Speciellt fokus, menar WHO (2005) bör läggas 

på mödravård och akutsjukvård och kvinnor som utsatts för våld får aldrig stigmatiseras eller 

diskrimineras i sitt möte med vården.  

 

Är våld en kvinnofråga? 

Enligt Lövestad och Krantz (2012) finns det två huvudsakliga grenar i forskningen kring våld 

i nära relationer: familjevåldsinriktiningen och den feministiska inriktningen. Feministiskt 

inriktade forskare menar att det stora problemet är mäns systematiska våld mot kvinnor, och 

att kvinnor i sin tur främst brukar våld i självförsvar, medan forskare med 

familjevåldsinriktning hävdar att våld i nära relationer snarare är ett problem som finns över 

könsgränserna.  

 

BRÅ (2012) menar att våld mot män i nära relationer är understuderat som fenomen, men att 

forskningen de senaste åren rört sig i en mer könsneutral riktning. I en studie av Johnson och 

Gorchynski (2004) undersöktes förekomsten av våldsutsatthet hos män som sökte på en 

amerikansk akutmottagning. Män i alla åldrar, av alla etniska härkomster samt i alla typer av 

relationer undersöktes, och man fann att omkring 24 procent av männen rapporterade att de 

någon gång varit utsatta för våld i en nära relation. Forskarna menar därför att våldsutsatta 

män på inget vis får negligeras eller marginaliseras i mötet med vården, och ett stort problem 

för manliga våldsutsatta var det faktum att vården ofta såg männen som förövare som 

åsamkats skador då deras offer ”slagit tillbaks”.  

 

Våld mot äldre 

 

Främst två faktorer påverkar enligt litteraturen äldre patienters våldsutsatthet. Med stigande 

ålder ökar för många beroendet av sin omgivning, och därmed också utsattheten och risken att 

utsättas för våld och kränkande behandling, menar Socialstyrelsen i sitt utbildningsmaterial 

”Blånader och Silverhår” (2013). Därutöver så lever många äldre i en sedan många år 

våldsam relation, där våldet inte avtar med åren.  

 

Våld mot äldre är ett mångfacetterat och svårupptäckt problem. Begreppet är svårt att 

definiera, men enligt Johannesen och LoGuidice (2013) innehåller begreppet alltid ett av två 

element: en handling eller underlåtenhet att utföra en handling som direkt eller indirekt skadar 

den äldre, samt att detta sker i en nära och tillitsfull relation. Förekomsten av våld mot äldre är 

svårmätt, då mörkertalet misstänks vara stort. Forskning pekar dock på att omkring 25 procent 
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av amerikaner över 65 år någon gång utsätts för våld från en närstående (Cooper, Selwood & 

Livingston, 2008). Det stora mörkertalet kan enligt Cooper, Selwood och Livingston (2008) 

bero på just den beroendeställning som den äldre ofta befinner sig i gentemot våldsverkaren. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) ökar risken att utsättas för våld med faktorer som 

demenssjukdom (vilket är en riskfaktor hos både offer och förövare), fysiska och psykiska 

funktionsnedsättningar samt ett stort beroende av omgivningen. Lachs (2015) pekar också på 

kvinnligt kön som en påtaglig riskfaktor för att utsättas för våld.  

 

Socialstyrelsen (2013) menar att våldet mot äldre länge varit osynligt och först på senare år 

börjat uppmärksammas. Enligt Lachs och Pillemer (2015) har våld mot äldre sannolikt 

förekommit i alla tider, men beskrevs i litteraturen först på 1970-talet. Våldet mot äldre 

kvinnor är likartat med det våld som yngre kvinnor utsätts för, men besitter också vissa 

särdrag. Litteraturen pekar främst på ett med åldern stigande beroende av omgivningen vilket 

också ökar risken för att utsättas för våldshandlingar från närstående, men också på ökade 

konsekvenser som de tillfogade skadorna får för den äldre personen. I likhet med yngre 

våldsutsatta så drabbas även äldre av fysiskt våld, såsom knuffar, slag, sparkar, fasthållning 

samt kränkande och nedsättande tilltal, men det som Socialstyrelsen (2013) menar särpräglar 

våldet mot äldre är de mer vanvårdsliknande våldsyttringarna. Många fall finns beskrivna av 

äldre som inte fått sina läkemedel, som överdoserats med läkemedel, som förvägrats mat och 

dryck och ej fått basal omvårdnad då de vårdats av närstående i hemmet.  

 

Att upptäcka våldsutsatthet hos äldre är en utmaning för vården, inte minst på en 

akutmottagning, menar Lachs och Pillemer (2015), då de tillfogade skadorna ofta maskeras av 

patientens övriga sjukdomar. Frakturer bortförklaras med fall och osteoporos, blåmärken är 

vanligt förekommande hos äldre, och oro och ångest förekommer av ett flertal anledningar i 

samband med demenssjukdomar. Detta i kombination med att sjuksköterskor och läkare ofta 

finner ämnet obekvämt att tala om bidrar till stora mörkertal, menar Lachs och Pillemer 

(2015).  

 

Akutmottagningen 

 

Sverige har omkring 70 sjukhusanslutna akutmottagningar, och tillsammans tar de emot 

omkring 2,5 miljoner patientbesök varje år (Socialstyrelsen, 2014b). SBU (2010) menar att 

akutmottagningen kan ses som sjukhusets knutpunkt. Akutmottagningarna ansvarar för att 

rädda liv, bedöma tillstånd och behandla patienter som insjuknat hastigt, genom sjukdom eller 

skada (Socialstyrelsen, 2014b). Socialstyrelsen (2014b) definierar akutsjukvård som vård som 

inte bör vänta mer än några timmar eller högst ett dygn, men akutmottagningarna tar emot och 

vårdar patienter för ett brett spektrum av diagnoser med varierande allvarlighetsgrad. Det 

finns stora variationer i hur vården på akutmottagningarna är organiserad samt hur samverkan 

med övriga vårdenheter ser ut.  

 

Samverkan i team 

 

Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2010) menar att tvärprofessionellt teamarbete stärker 

vårdkedjan och främjar en helhetssyn på patienten. Samverkan i team är en av de sex 

kärnkompetenser som framhålls av SSF, och innebär en tonvikt på kommunikation och 

samarbete över yrkesgränserna där sjuksköterskan bör ta ett särskilt ansvar för att stärka 

omvårdnadsperspektivet samt för att inkludera av patienter och närstående i teamet.  
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Teamarbete på akutmottagningen 

Att arbeta i team är inte bara av vikt för att stärka patientens röst och för att öka 

patientsäkerheten genom mer effektiv kommunikation, såsom det beskrives av SSF (2010). 

En studie av Muntlin Ahthlin, von Thiele Schwartz och Farrohknia (2013) visar att 

teamarbete på akutmottagningen även kan minska väntetiderna och därmed öka vårdkvalitén, 

då väntetid ofta omnämns som en väsentlig kvalitetsindikator. Teamarbete i 

akutsjukvårdsmiljö är dock svårstuderat, och det finns begränsad forskning på ämnet. Mycket 

av den forskning och utbildning som bedrivs är direkt eller indirekt baserad på forskning 

kring traditionellt teambaserade verksamheter, såsom flygväsendet eller militären, och detta 

faktum har bidragit till viss begreppsförvirring då många termer och uttryck är svåröversatta 

mellan verksamheterna (Fernandez, Koslowski, Shapiro & Salas, 2008).  

 

Sammansättningen av ett akutteam skiljer sig åt mellan enheter, menar Fernandez, Koslowski, 

Shapiro och Salas (2008), men en viktig gemensam nämnare är att teamen oftast sammansätts 

ad hoc, och det sker en snabb socialiseringsprocess mellan individer som tidigare inte är 

bekanta med varandra.  

 

Kuratorns roll 

I sjuksköterskans möte med våldsutsatta patienter på akutmottagningen är kuratorn en 

väsentlig person som kan erbjuda både råd och stöd samt praktisk hjälp. Vikten av kuratorns 

roll på akutmottagningen är väldokumenterad i litteraturen, och trenden under 2000-talet har 

hittills varit att fler och fler länder ser nyttan med att inkludera kuratorer i akutvårdsteamet 

(Bywaters & MacLeod, 2003). I Storbrittannien och Amerika går arbetet långsammare än i 

Sverige, och studier görs kontinuerligt för att bevisa den ekonomiska nyttan med att anställa 

”social workers” på akutmottagningarna (Gordon, 2001). Kuratorns närvaro kan också bidra 

till en utbildningsmöjlighet för övriga medlemmar i teamet, såsom sjuksköterskor och läkare 

genom sin specialkunskap i samtal med patienter utsatta för våld, missbruk, kriser och 

våldtäkt. Kunskap om uppföljningsmöjligheter och samhälleliga resurser som står till dessa 

patientgruppers förfogande kan bidra minska väntetiden på akuten, samt minska inläggningar 

(Wrenn, 1994). För den våldsutsatta patienten kan detta i förlängningen innebära att mötet 

med en kurator på akutmottagningen bidrar till omedelbar praktisk hjälp med exempelvis 

skyddat boende, ekonomisk hjälp, samtalsstöd, med mera (Bywaters & MacLeod, 2003).  

 

Personcentrerad vård 

 

En av de sex kärnkompetenser som identifierats som nödvändiga för vårdens professioner är 

enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (2010) den personcentrerade vården, som i sin 

grund baseras på att patientens integritet och värdighet respekteras och bevaras i mötet med 

vården. I sjuksköterskans ansvar ingår att respektera patientens egna beslut, att etablera en 

god relation med patient och närstående samt att möta patienten på hens nivå och stödja den 

egna beslutsförmågan hos patienten. I mötet med den våldsutsatte patienten är det av yttersta 

vikt att sjuksköterskan etablerar ett förtroende (Liebschutz, Battaglia, Finley & Averbuch, 

2008). 

Sjuksköterskans möte med våldsutsatta patienter 

Många våldsutsatta beskriver det enligt Liebschutz et al (2005) som ett förtroendesprång att 

berätta om sin situation för vårdpersonalen, och att inte få någon respons eller att få ett 

negativt bemötande leder till att man som patient i fortsättningen drar sig för att tala om sin 

våldsutsatthet. I en amerikansk studie av Battaglia, Finley och Liebschutz (2003) uppgav så 

många som 56 procent av de våldsutsatta som tillfrågats att det var viktigt att vårdpersonalen 
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(här inkluderades sjuksköterskor, läkare, psykologer och kuratorer) kunde möta patienten 

utifrån dennes individuella situation. 89 procent uppgav också att en öppenhet i 

samtalsklimatet kring våld och misshandel var avgörande för att ett förtroende skulle kunna 

upprättas.   

 

Anmälningsplikt 

Ingen anmälningsplikt föreligger vid mötet med vuxna brottsoffer. Enligt Socialtjänstlagen 

(2001:453) är alla som arbetar i offentliga verksamheter, såsom exempelvis hälso- och 

sjukvården skyldiga att anmäla sin oro till socialtjänsten om misstanke föreligger om att ett 

barn far illa. Denna anmälningsskyldighet gäller oavsett om den aktuella verksamheten är 

riktad till barn och ungdomar eller inte. Anmälan görs skriftligen, om ärendet inte är särskilt 

brådskande, och till socialtjänsten i den kommun, stad eller stadsdel där barnet bor. 

Lagstiftningen ändrades år 2013 från att enbart gälla direkt kännedom om missförhållanden 

till att även gälla en oro för eller misstanke om att ett barn far illa. I hälso- och sjukvården 

gäller denna anmälningsskyldighet både då ett barn misstänks fara illa på grund av föräldrars 

sjukdom, omsorgssvikt, våld och hot eller missbruk, samt då barnet far illa på grund av hot 

och våld från jämnåriga eller genom egna handlingar (Socialstyrelsen, 2014c). Lagen är också 

tydlig med att anmälaren inte själv behöver träffa barnet, vilket på akutmottagningen innebär 

att en s.k. orosanmälan kan göras enbart på basis av att man träffat barnets förälder och fattar 

någon typ av misstanke om att barnet far illa.  

 

Våldsutsatta i akutsjukvårdskontextet 

 

Det är väldokumenterat att våldsutsatta söker akutsjukvård i högre utsträckning än icke 

våldsutsatta (Kothari & Rhodes, 2015; O’Doherty, Hegarty, Ramsay, Davidson, Feder & Taft, 

2015). En amerikansk studie av Kothari och Rhodes (2015) visar dessutom att upp emot 71 

procent av de våldsutsattas akutbesök gällde andra sökorsaker än de rent våldsrelaterade. 

Detta vittnar, menar studieförfattarna, om att de hälsoproblem som följer på en våldsutsatthet i 

vardagen sträcker sig långt bortom de fysiska skador som tillfogas.  

 

Utöver rena skador från fysiskt våld förekommer en ökad psykisk ohälsa hos våldsutsatta, 

menar O’Doherty, Hegarty, Ramsay, Davidson, Feder och Taft (2015). Det föreligger en ökad 

prevalens av depression, ångesttillstånd, missbruk av droger och alkohol samt suicidförsök. 

Utöver de psykiska hälsoproblemen förekommer i högre utsträckning subjektiva fysiska 

hälsoproblem, menar NCK (2010). Bland dessa finns framför allt gynekologiska besvär, 

värkproblematik, gastrointestinala besvär såsom buksmärtor samt subjektiva hjärtproblem 

(bröstsmärta, hjärtklappning) omnämnda i forskningen.  

 

Ett flertal våldsutsatta känner sig dessutom osedda av sjukvården, menar Pratt-Eriksson, 

Bergbom och Lyckhage (2014) som intervjuat kvinnor boende på ett härbärge för våldsutsatta 

om deras erfarenheter av kontakt med hälso- och sjukvården. En del av kvinnorna i studien 

upplevde sjukvårdspersonalen som stressad, ifrågasättande och oförmögen eller ovillig att se 

patientens behov, vilket också påverkade kvinnornas vilja att tala om sin våldsutsatthet vid 

kontakter med sjukvården.  

Evidensbaserad vård 

 

Att arbeta evidensbaserat betyder enligt SSF (2010) att arbeta enligt bästa tillgängliga 

vetenskapliga bevis kombinerat med beprövad erfarenhet. Evidensbaserad vård är en av sex 

kärnkompetenser som anges av SSF, som menar att det åligger sjuksköterskan att förstå 
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skillnaden mellan ett arbetssätt baserat på evidens och ett arbetssätt som enbart baseras på 

klinisk erfarenhet.  I ett försök att bringa konsensus i evidensen kring akutsjukvårdens möte 

med våldsutsatta patienter gjordes en forskningsgenomgång av Olive (2007). Denna 

genomgång mynnade ut i tre punkter som anses som essentiella för sjuksköterskor som i 

akutsjukvården möter våldsutsatta patienter; att tillhandahålla känslomässigt stöd, att 

säkerställa tryggheten för patienten och närstående samt att understödja självförmåga.  

 

Screening 

 

Frågan om regelmässig screening för våld i nära relationer är omstridd och vida diskuterad. 

Socialstyrelsen (2014a) menar i sin vägledning ”Att se, vilja veta och att våga fråga” att det 

finns evidens för att regelmässigt fråga om våldsutsatthet i verksamheter som psykiatri och 

mödravård, där man också anser att det finns en reell möjlighet att ta hand om våldsutsatta då 

kontakterna i denna typ av vård är kontinuerliga och strukturerade. I Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmäna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) att det är vårdgivarens 

ansvar att rutiner finns för när och hur frågor kring våld i nära relationer bör ställas, oavsett 

om regelmässig screening tillämpas eller inte. 

 

Ett av de argument som använts mot regelmässig screening, menar Houry et al (2008), är att 

screeningen skulle kunna drabba de våldsutsatta negativt på olika sätt, såsom 

säkerhetsmässigt. Mot bakgrund av detta gjordes en studie av säkerhetsfrågor efter en 

screeningintervention vid en kanadensisk akutmottagning, och ingen som helst ökning av 

antalet nödsamtal, anmälningar av våldstillbud eller besök vid akutmottagningar kunde ses 

efter interventionen. En annan synvinkel som traditionellt tas upp i frågan är oro från 

vårdpersonal att patienter ska uppleva det som obehagligt att bli tillfrågade (Hurley, Brown-

Maher, Campbell, Wallace, Venugopal & Baggs, 2005). En studie av Hurley et al. (2005) 

visar dock att 86 procent av akutmottagningens patienter (oavsett sökorsak) var positiva till 

screening för våld i nära relationer. 

 

Kommunikation och förtroende 

 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 

akutsjukvård framhåller Riskföreningen för Akutsjuksköterskor [SENA] och Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF] (2008) bland annat vikten av en god och säker kommunikation. 

Det åligger specialistsjuksköterskan att genom individanpassad kommunikation skapa 

trygghet i det korta mötet och att därutöver inhämta och överföra korrekt information. 

Sjuksköterskans patientsamtal på akutmottagningen har ett flertal syften och sjuksköterskan 

fungerar som både givare och mottagare av information. Forskningen visar att en av de största 

källorna till fel och anmälningar inom akutsjukvården är just bristande kommunikation mellan 

patient och vårdgivare (Slade et al, 2008).  

 

Sjuksköterskan är ofta den första person som patienten möter på akutmottagningen och 

sjuksköterskans förmåga att ge god omvårdnad och att skapa en professionell men förtrolig 

kommunikation är av yttersta vikt för den våldsutsatta patienten (Häggblom & Möller, 2006). 

Ett flertal studier visar dock att sjuksköterskor i akutsjukvården känner att bristande rutiner 

och riktlinjer gällande mottagandet av våldsutsatta gör att sjuksköterskan tvingas att i varje 

enskilt fall bedöma ifall samtal kring våldsutsatthet är lämpligt (O’Doherty, Hegarty, Ramsay, 

Davidson &Taft, 2015; Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & MacMillan, 2007; 

Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006).  
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Problemformulering 

 

Att vara utsatt för våld i en nära relation innebär stora fysiska och psykiska hälsorisker. 

Forskning visar att våldsutsatta uppsöker akutsjukvård i högre grad än icke-våldsutsatta, även 

av andra orsaker än skador tillfogade av våld och att de ofta känner sig osedda i mötet med 

stressad och ifrågasättande vårdpersonal. Socialstyrelsen rekommenderar i sin 

kunskapsöversikt ”Att se, vilja veta och att våga fråga” att vårdpersonal i mödravård och 

psykiatri screenar mer regelbundet för förekomst av våld i nära relationer. Akutsjukvården 

och dess kontaktyta gentemot våldsutsatta nämns inte i denna kunskapsöversikt.  

Studier visar att god kommunikationsförmåga hos sjuksköterskan påverkar patientens 

upplevelse av vården och minskar ångest och stress hos patienten. Detta faktum ställs på sin 

spets i akutsjukvården där tempot är högt, och stora krav ställs på sjuksköterskans förmåga att 

vinna förtroende, ställa rätt frågor och bemästra svåra samtal. Tidigare forskning visar att 

bristande rutiner för sjuksköterskor i akutsjukvården gör att sjuksköterskor känner sig 

utlämnade till sin egen bedömning i frågan om samtal kring våld i nära relationer. Att i mötet 

med vården tala om sin våldsutsatthet är ett förtroendesprång för patienten. Forskningen 

menar att om patienten inte får gehör för sin situation och bemöts med tystnad eller 

ifrågasättande från vårdgivare kan detta leda till att hen väljer att inte berätta, vilket kan få 

allvarliga följder för den enskilda patienten. EN MENING OM VAD MIN STUDIE 

TILLFÖR. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samtal med patienter på 

akutmottagningen om våld i nära relationer. 

 

METOD 

Ansats och design 

 

För att bäst svara på syftet tillämpades en kvalitativ design. Den kvalitativa metoden är 

effektiv för att undersöka och förstå en helhet, och planeringen av studien är ofta flexibel till 

sin natur (Polit & Beck, 2012). Kvalitativ forskning tillämpas inom en rad olika discipliner 

som psykologi, sociologi, pedagogik och inte minst omvårdnad och är ett effektivt sätt att 

undersöka upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Intervjustudier är enligt Polit och Beck (2012) lämpliga då studien syftar till att undersöka 

individuella upplevelser och uppfattningar. Kvalitativa forskningsintervjuer undersöker 

forskningspersonernas upplevda värld och har till syfte att tematisera och bidra till djupare 

förståelse för densamma (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval 

 

Intervjustudien genomfördes på en akutmottagning i södra Sverige. För att kunna svara mot 

studiens syfte så krävdes det att de sjuksköterskor som valdes ut som informanter hade någon 

form av erfarenhet av arbete med våldsutsatta. Då denna typ av erfarenhet är informell och 

inte registreras hos arbetsgivaren rekommenderar Polit och Beck (2012) urvalsmetoden 
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snowball sampling. Snowball sampling, eller kedjeurval, karakteriseras av att varje informant 

ger en hänvisning till andra informanter som denne anser passa in på studiens urvalskriterier. 

Andra fördelar med snowball sampling kan enligt Polit och Beck (2012) vara att forskaren vid 

hänvisningstillfället tydligt kan specificera vilka kriterier som önskas hos informanterna, och 

det faktum att varje ny informant tillkommit genom hänvisning kan ge ett ökat förtroende 

mellan informant och forskare.  

 

För att identifiera den första informanten i kedjan tillämpades ett bekvämlighetsurval. 

Tjänstgörande sjuksköterskor på den aktuella enheten och på en aktuell dag tillfrågades kring 

eventuell erfarenhet av att möta våldsutsatta patienter, och tillfrågades därefter om deltagande 

i intervjun. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Polit och Beck (2012) alla former av urval  

där de mest lättillgängliga informanterna väljes ut till studien. Detta kan inkludera exempelvis 

att tillfråga förbipasserande på gatan, att dela ut enkäter i ett klassrum eller att posta 

meddelanden i ett chattrum online.  

 

Informanter 

Totalt tolv sjuksköterskor tillfrågades om deltagande i studien. Fem sjuksköterskor tackade 

nej till deltagande, och övriga sju inkluderades i studien. Varje deltagande sjuksköterska fick 

efter genomförd intervju lämna tips om en eller flera kollegor med erfarenhet av ämnet, en av 

de deltagande sjuksköterskorna kunde dock inte uppge någon kollega med sådan erfarenhet 

och vid ett tillfälle hade den sjuksköterska som refererats av en kollega de facto ingen 

erfarenhet av ämnet. Författaren kontaktade då en av de sjuksköterskor som nämnts av en 

tidigare informant. Informanterna kontaktades via e-post och/eller telefon och tillfrågades om 

deltagande, därefter avtalades tid för intervju. Sex av de deltagande informanterna var 

kvinnor, en var informant var man. Nedan presenteras en översikt av informanterna avseende 

arbetslivserfarenhet, erfarenhet av akutsjukvård samt eventuell specialistutbildning.  

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation.  

Informant År som sjuksköterska År inom 

akutsjukvården 

Specialistutbildning. 

Informant 1 8 år 3,5 år Pågående 

Informant 2 3 år 1,5 år Pågående 

Informant 3 17 år 4 år Ja 

Informant 4 6 år 1,5 år Nej 

Informant 5 22 år 16 år Nej 

Informant 6 2 år 7 månader Nej 

Informant 7 9 år 3,5 år Ja 

 

Genomförande 

 

Information till verksamhetschefen  

Inför studiens genomförande skrevs ett brev (bilaga 1) till verksamhetschefen vid den aktuella 

kliniken för att tillfråga denne om att genomföra studien på kliniken. I brevet beskrevs 

studiens bakgrund samt preliminära metod och syfte översiktligt och verksamhetschefen gavs 

möjligheten att kontakta författaren och handledaren vid frågor och/eller synpunkter. Inga 

förbehåll angavs av verksamhetschefen som gav sitt godkännande till att studien genomfördes 

på kliniken. 

 

 



                      BILAGA I 

9 

 

 

Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes med en semistrukturerad design, vilket enligt Polit och Beck (2012) 

är fördelaktigt för att låta informanterna tala fritt på det aktuella ämnet. Forskaren kan genom 

sin intervjuguide styra vilka ämnen som berörs i intervjun, men tillåter informanterna att 

förklara och exemplifiera sin syn på ämnena mer eller mindre fritt. Det är enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) ett hantverk att utforma en optimal intervjuguide samt att följa upp denna 

med effektiva och bra följdfrågor i intervjusituationen. Informanterna fick stora, allmänt 

hållna frågor kring sina upplevelser och fick därefter följdfrågor.  

 

Inför intervjuerna konstruerade författaren en intervjuplan, med de övergripande målen för 

intervjuerna, och utifrån denna skrevs en intervjuguide med frågor som ställdes till 

informanterna. Frågorna i intervjuguiden var av praktisk karaktär och fokuserade på att få ett 

flyt i intervjun och samtalet med informanten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att det i 

förberedelsefasen kan vara lämpligt att utforma två separata intervjuguider, där den ena är 

mer fokuserad på de tematiska frågor som forskaren vill svara på med sitt projekt. Den andra 

intervjuguiden bör innehålla de frågor som faktiskt ska ställas i intervjusituationen, och denna 

kan vara mer vardagligt formulerad för att fungera i intervjusituationen.  

 

Genomförande av intervjuer 

Datainsamlingen genomfördes i januari och februari 2016. Totalt 7 intervjuer genomfördes, i 

enlighet med riktlinjer från Sophiahemmet Högskola som rekommenderar 6-10 intervjuer för 

att få ett tillräckligt dataunderlag. Tidsåtgången för intervjuerna var 13-28 minuter.  

 

Varje intervjutillfälle inleddes med att informanten fick läsa igenom 

Forskningspersonsinformationen (Bilaga 4), gavs möjlighet att ställa kompletterande frågor 

om studiens syfte och genomförande, samt ombads skriva på samtyckesformuläret. Därefter 

påbörjades ljudinspelningen med hjälp av en digital diktafon, och intervjun inleddes med 

bakgrundsfrågor om arbetslivserfarenhet, tjänstgöringstid och eventuell specialistutbildning. 

Intervjuguiden följdes i de flesta fall från början till slut, och i vissa fall ändrades ordningen 

på frågorna för att få ett mer naturligt flöde i samtalet och inte avbryta informantens 

tankegång. Följdfrågor användes för att få fördjupad information. Efter genomförd intervju 

gavs informanten tillfälle att fritt tillägga information om hen ansåg att något inte framkommit 

i de frågor som ställts. En av informanterna valde att lägga till information som svarade mot 

syftet, denna information inkluderades därför i materialet. Intervjun avslutades genom att 

författaren informerade om att intervjun var slut, och ljudinspelningen avslutades därefter. 

Efter genomförd intervju lyssnades det inspelade materialet igenom upprepade gånger, 

varefter ljudmaterialet transkriberades ordagrant av författaren.  

 

Intervjuerna genomfördes i lokaler tillhörande den aktuella akutmottagningen, dock ej i direkt 

fysisk anslutning till vårdmiljö. Detta för att minimera risken för störmoment samt för att i 

möjligaste mån säkerställa sekretess och enskildhet för informanten. Intervjuerna förlades på 

informanternas fritid i de flesta fall, förutom två av intervjuerna som genomfördes på så 

kallad ”administrativ tid”, d.v.s. tid då informanten var i tjänst men ej deltog i kliniskt arbete.  

 

 

Pilotintervju 

Den första intervjun som genomfördes fungerade som en pilotintervju, varefter författaren 

analyserade svaren gentemot syftet med intervjustudien för att se ifall frågorna i 

intervjuguiden var effektiva för att få de svar som avsetts. Pilotintervjun bedömdes motsvara 
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syftet och inkluderades därför i resultatet, och inga frågor lades till eller drogs ifrån i 

intervjuguiden.  

 

Dataanalys 

Transkribering av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades av författaren själv i så nära tidsmässig anslutning till 

intervjutillfället som möjligt. Transkriberingen gjordes ordagrant efter talspråk, inklusive 

exempelvis pauser, fyllnadsord, skratt och harklingar. Kvale och Brinkmann (2009) betonar 

att även om författaren anser sig transkribera helt utan värdering av innehållet så påbörjas 

analysprocessen ofta redan under transkriberingen, och den är därför ett viktigt steg i analysen 

av materialet. En självkontroll gjordes efter transkribering för att säkerställa att innehållet 

transkriberats rätt, då författaren läste igenom den transkriberade texten under samtidig 

genomlyssning av det inspelade materialet. Den transkriberade texten säkerhetskopierades 

därefter, och ljudfilen raderades från diktafonen.  

 

 

Förförståelse 

Att varje forskare bär med sig en viss förförståelse för det fenomen som studeras är 

oundvikligt, menar Malterud (2014). Förförståelsen är ofta det som ger motivation och lust att 

genomföra en forskningsstudie, men försiktighet bör iakttas så att forskaren är säker på att det 

verkligen är det insamlade materialet som studeras och beskrivs, istället för den egna 

förförståelsen. Malterud (2014) rekommenderar att forskaren i projektets början gör en s.k. 

”självdeklaration”, där forskaren skriver ner sina egna åsikter och reflektioner kring ämnet, 

samt redovisar vilka resultat hen förväntar sig att finna, och framhåller att analysens kvalitet 

kan mätas utifrån hur stor skillnad som finns mellan denna självdeklaration och det faktiska 

resultatet. 

 

Kvalitativ dataanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen syftar till att beskriva innehållet i skrivet eller talat material. 

Själva analysprocessen är dynamisk, då innehållet också påverkar själva analysen och 

skillnaden mot den kvantitativa innehållsanalysen är just att de koder som appliceras kommer 

från själva datamaterialet och inte från existerande kodningssystem (Sandelowski, 2000). Elo 

och Kyngäs (2007) menar att innehållsanalys är välanpassat för att studera 

omvårdnadsfenomen, och metoden rekommenderas framför allt då det saknas tidigare 

forskning på ett ämne.  

 

Intervjumaterialet analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys såsom metoden beskrives av 

Graneheim och Lundman (2004). Författaren valde att analysera det manifesta innehållet i det 

transkriberade intervjumaterialet, men Graneheim och Lundman (2004) menar att 

innehållsanalys också kan användas för att analysera latent innehåll, och att en viss nivå av 

tolkning av författaren alltid sker i analysprocessen. Detta är i princip oundvikligt, och 

författaren bör därför alltid vara medveten om att en sådan tolkning sker.  

 

Meningskondensering och kategoriindelning 

Efter transkribering genomlästes intervjumaterialet upprepade gånger och så kallade 

meningsbärande enheter, citat som svarade mot syftet, valdes ut. Citaten formulerades om av 

författaren till kondenserade meningsenheter, kortare sammanfattande meningar med 

bibehållet innehåll. Därefter sattes en ”etikett”, eller kod, på innehållet som omtalades i 
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meningsenheten. Koderna grupperades därefter i kategorier och underkategorier efter 

innehåll. I tabellen nedan visas exempel på kondenseringsprocessen.  

 

 

 

Tabell 2. Kondensering av meningsenheter. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

...till exempel om 

en kvinna kommer 

in och har blivit 

utsatt för våld från 

sin man och 

mannen är med. 

Då blir det 

nästintill omöjligt. 

För att då kommer 

kvinnan till 110 

procent att säga 

nej, att säga att nej 

jag ramlade eller 

nej jag gick in i en 

dörr. Det gör det 

nästan omöjligt.. 

Om kvinnan 

blivit utsatt för 

våld från sin 

man och han är 

med blir det 

nästintill 

omöjligt 

eftersom 

kvinnan kommer 

säga nej, eller 

säga att hon 

exempelvis gått 

in i en dörr. 

Omöjligt att 

genomföra 

samtal om 

förövaren är 

närvarande. 

Förövaren 

närvarande. 

Försvårande 

faktorer för 

sjuksköterskan 

(Barriers). 

Det är nog bättre 

att ta upp det än att 

inte ta upp det, 

oavsett. Alltså, jag 

har ju inget att 

förlora på det. För 

mig så är ju dom, 

alltså patienten 

eller anhöriga 

viktigare. Så blir 

dom arga på mig 

så behöver dom ju 

inte träffa mig sen, 

efter att man har 

tagit upp det. 

Det är bättre att 

ta upp det än att 

inte ta upp det. 

Jag har inget att 

förlora på att de 

blir arga på mig, 

jag ska inte 

träffa dem igen. 

Värt att ta 

svåra samtal 

när man vet att 

man inte ska 

träffa patienten 

igen. 

Det korta mötet Förenklande 

faktorer för 

sjuksköterskan 

(Facilitators). 

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

 

Att uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning beskrivs ofta som en svårare uppgift än i 

kvantitativ forskning, menar Graneheim och Lundman (2004). Ett antal steg finns dock 

formulerade för att säkra trovärdigheten hos en kvalitativ studie. Att säkerställa en spridning i 

urvalet mellan åldrar, kön, arbetslivserfarenhet och upplevelser ger en större variation av det 

studerade fenomenet, och ger forskaren större möjlighet att uppnå en förståelse av det 

komplexa i fenomenet. Att välja en lämplig urvalsstorlek påverkar även det trovärdigheten 

hos studien. Övriga steg har att göra med dataanalysen och kondenseringsprocessen, som är 
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ett hantverk. Att välja ut meningsbärande enheter av rätt storlek, att inte exkludera data som 

motsvarar syftet samt att formulera teman och/eller kategorier som täcker all inkluderad data 

påverkar tillförlitligheten hos studien. Att beskriva denna process kan vara svår då den till stor 

del sker på intuitiv nivå hos författaren, menar Elo, Kääriäinen, Kanste, Pöllki, Utriainen och 

Kyngäs (2014).  

 

Överförbarhet hos kvalitativa studier handlar för forskaren om att definiera sitt urval och att 

ge förslag till hur resultatet skulle kunna se ut i en annan population, men frågan om huruvida 

en annan population skulle ge samma resultat är spekulation och blir därmed upp till varje 

läsare att avgöra (Graneheim och Lundman, 2004).  

Att uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning beskrivs ofta som en svårare uppgift än i 

kvantitativ forskning, menar Graneheim och Lundman (2004). Ett antal steg finns dock 

formulerade för att säkra trovärdigheten hos en kvalitativ studie. Att säkerställa en spridning i 

urvalet mellan åldrar, kön, arbetslivserfarenhet och upplevelser ger en större variation av det 

studerade fenomenet, och ger forskaren större möjlighet att uppnå en förståelse av det 

komplexa i fenomenet. Att välja en lämplig urvalsstorlek påverkar även det trovärdigheten 

hos studien. Övriga steg har att göra med dataanalysen och kondenseringsprocessen, som är 

ett hantverk. Att välja ut meningsbärande enheter av rätt storlek, att inte exkludera data som 

motsvarar syftet samt att formulera teman och/eller kategorier som täcker all inkluderad data 

påverkar tillförlitligheten hos studien. Att beskriva denna process kan vara svår då den till stor 

del sker på intuitiv nivå hos författaren, menar Elo, Kääriäinen, Kanste, Pöllki, Utriainen och 

Kyngäs (2014). Överförbarhet hos kvalitativa studier handlar för forskaren om att definiera 

sitt urval och att ge förslag till hur resultatet skulle kunna se ut i en annan population, men 

frågan om huruvida en annan population skulle ge samma resultat är spekulation och blir 

därmed upp till varje läsare att avgöra (Graneheim och Lundman, 2004).  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Arbeten på studentnivå är undantagna kravet på prövning i Etikprövningsnämnden. På grund 

av ämnets känsliga natur valde författaren i samråd med handledare att trots detta insända 

ansökan om etisk granskning i Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola (Bilaga 

2). Rådet bedömde i sitt utlåtande (Bilaga 3) att ingen ytterligare prövning krävdes.  

Kvale och Brinkmann (2004) poängterar vikten av att de forskningsetiska principerna bör 

genomsyra varje steg i forskningsprocessen. Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra 

huvudsakliga forskningsetiska krav som varje forskare bör ta hänsyn till i planeringen av 

projekt. 

 

Samtyckeskravet  

Samtycke skall inhämtas från varje deltagare i en studie, främst vid studier då informanten 

deltar aktivt, såsom vid intervjuer. Samtyckeskravet uppfylldes i den aktuella studien genom 

att informanterna informerades om frivilligt deltagande, om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan att ge något skäl till detta och utan att i samband med avbrottet 

utsättas för någon typ av påtryckning. Samtycke inhämtades skriftligen från samtliga 

informanter i enlighet med Vetenskapsrådet (2002).  

 

Informationskravet 

Personer som berörs av forskningen skall informeras av forskaren om studiens syfte. 

Informanter och andra berörda skall erhålla information om forskarens institutionsanknytning 

för att kunna ta kontakt med forskaren. Vidare skall forskaren informera om syftet med 

studien samt om hur resultaten kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002).  Författaren 
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till den aktuella studien valde att innan intervjuns start låta informanterna läsa ett 

informationsbrev (Bilaga 4) som sedan kompletterades med muntlig information om studiens 

genomförande.  

 

 

 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet berör behandling både av informanternas personuppgifter och av de 

uppgifter som framkommer i samband med genomförandet av själva studien. Samtliga 

uppgifter skall hanteras på ett sådant vis att ingen utomstående ska kunna identifiera någon 

berörd person. I denna studie inhämtades inga formella personuppgifter, och de uppgifter som 

framkom i samband med intervjuerna hanterades enbart av författaren själv. I ett fall där 

känsliga uppgifter framkom som gick att härleda till enskild informant valde författaren att 

exkludera dessa uppgifter från studiens resultat, detta i enlighet med Vetenskapsrådets 

riktlinjer (2002).  

 

Nyttjandekravet  

Uppgifter som framkommer i samband med en studie får endast användas i forskningssyfte, 

såvida önskan om hjälp eller annat inte framförs av forskningspersonen själv 

(Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som framkom i den aktuella studien har endast använts 

för att sammanställa resultatet, och därefter raderats.   

 

RESULTAT 

 

I databearbetningen framkom tre kategorier: Barriers – försvårande faktorer för 

sjuksköterskan, Facilitators – förenklande faktorer för sjuksköterskan samt Patientens 

önskan. Kategorierna kan sedan delas in i nio underkategorier som alla påverkar 

sjuksköterskornas upplevelse av patientsamtalet kring våld i nära relationer. 

 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

Kategori Underkategori 

Barriers – försvårande faktorer för 

sjuksköterskan 

Fysisk miljö på akutmottagningen 

 

Tidsbrist 

 

Frånvaro av rutiner och utbildning 

 

Förövaren närvarande 

 

Facilitators – förenklande faktorer för 

sjuksköterskan 

Det korta mötet 

 

Att vilja hjälpa 

 

Kuratorn och övriga teamet 
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Patientens önskan Att samtala med en patient som är 

hjälpsökande  

 

Att samtala med en patient som motsätter sig 

hjälp eller förnekar våldsutsatthet 

 

 

Barriers – försvårande faktorer för sjuksköterskan 

 

Fysisk miljö på akutmottagningen. 

Samtliga informanter påpekade att den fysiska miljön på akutmottagningen gör svåra samtal i 

allmänhet, och samtal kring våld i nära relationer i synnerhet, svårare. De upplever att miljön 

inte inbjuder till förtroende och samtal, främst på grund av bristen på avskildhet. Att tala om 

känsliga ämnen, menar flera informanter, kräver en miljö där både patienten och 

sjuksköterskan kan vara avslappnade och tala ostört.  

 

Det är ju öppna miljöer, öppna landskap, och det är ju för att ur ett medicinskt 

perspektiv så vill vi se patienterna för vi vill se om de försämras eller förändras, 

men ur ett sekretessperspektiv eller ur det här perspektivet så är inte det några 

optimala lokaler. Och man tar ju samtal av både den ena och den andra 

karaktären bakom bara ett skynke eller mitt ute i ett väntrum, så. Och jag tror 

inte att det underlättar för patienten heller att öppna upp. 

(Informant 7) 

 

Akutmottagningen där studien genomfördes är utformad med stora öppna ytor och 

undersökningsrummen är få. Informanterna påpekar att man prioriterar att patienter som 

väntar på läkarundersökning ska befinna sig på undersökningsrummen, och tiden som 

patienterna spenderar i dessa rum är oftast kort. Den övriga vistelsetiden på akutmottagningen 

spenderar patienten på öppna observationsplatser, oftast avskilda med bara en gardin eller ett 

skynke. På grund av att mycket folk rör sig på dessa ytor upplever sjuksköterskorna att 

möjligheten till en upprätthållen sekretess är liten, och de tycker därför att känsliga samtal är 

svåra att ta upp.  

 

Det är ju lite att avväga situationen, du skriker ju inte ut det i ambulanshallen 

utan det gäller ju mer, hitta ett rum, prata.  

(Informant 1) 

 

Frånvaro av rutiner och utbildning. 

Ett flertal av sjuksköterskorna uppgav att de upplever en brist på både utbildning och fasta 

rutiner för hur situationer som gäller våldsutsatta patienter ska hanteras. De upplever att 

behovet av samtal kring en patients misstänkta eller konstaterade våldsutsatthet bedöms av 

varje individuell sjuksköterska i varje unik situation, snarare än att klinikens rutiner och 

riktlinjer finns nedtecknade. En del av informanterna många av informanterna upplever just 

frånvaron av tydliga rutiner som en hindrande faktor för att våga ta upp frågan om 

våldsutsatthet med en patient.  

 

Nej, jag tycker inte att vi har några tydliga rutiner, inget så som man har gått 

igenom. Det är möjligt att det finns något PM som inte jag känner till, alltså, 

men nej. Ingenting som jag vet.  
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(Informant 2) 

 

Informanterna uppger att orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa, s.k. ”Barn-i-Fara-

anmälan” ger en trygghet, då förfarandet är standardiserat och inte lämnar utrymme för tvekan 

hos sjuksköterskan. Anmälningsplikten som råder för barn och ungdomar ger ett tydligt 

regelverk att luta sig mot, menar flera informanter.  

 

 

Jag kan känna, ibland hade det behövts ’Anhörig i Fara’ eller ’Äldre i Fara’…  

(Informant 2). 

 

De rutiner som finns är ofta av informell karaktär och förs vidare från erfarna sjuksköterskor i 

samband med exempelvis introduktion av nya kollegor, och erfarna kollegor anges av flera 

informanter som en stor källa till kunskap. Ingen av informanterna uppger sig ha gått någon 

av arbetsgivaren organiserad utbildning i ämnet under sin introduktion eller liknande.  

 

Nej, det finns det ju inte. Alls! Utan det är ju den som, den sköterskan man 

råkade ha som handledare när man började här… Det är ju den personen man 

har som referens. 

(Informant 5). 

 

Tidsbrist 

Flera av informanterna talar om det höga arbetstempot som en faktor som påverkar 

möjligheten att tackla svåra samtal med patienterna. De nämner både att de inte alltid känner 

att de har tid att ha ett långt samtal med patienten, men också det faktum att en stressig 

arbetsmiljö gör att man inte reflekterar över patientens situation och ser det som patienten 

kanske inte berättar. En del informanter uppger att med ökande arbetstempo och tidspress så 

går arbetet mer på rutin och att de inte hinner tänka tanken om att patienten kan ha blivit utsatt 

för våld. 

 

Men också tiden, då. Att man kanske inte ens hinner tänka tanken för att man 

gör det lite på löpande band, alltså man träffar människor lite på löpande band, 

så. Det går fortare att bara ta kontroller och prover och så, nästa.  

(Informant 7). 

 

Förövaren närvarande. 

En stor svårighet som informanterna uppger är rent generellt anhörigas närvaro, och i 

synnerhet ifall den anhörige som är eller misstänks vara förövare av våldet är närvarande på 

akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplever att samtalet påverkas av det faktum att man 

känner sig obekväm med att anklaga den anhörige för att vara förövare av våld genom att 

ställa frågan om våldsutsatthet med patienten.  

  

Då är det mycket svårare. Alltså för att man inte vill anklaga nån. Det är alltid 

så, du vill liksom inte anklaga någon, och eeh. Kommer de själva så är det 

lättare än om där är en partner med eller någoting såntdär... 

 (Informant 1) 

 

Sjuksköterskorna nämner också det faktum att den misstänkte eller kände förövarens närvaro 

begränsar patientens vilja eller förmåga att tala om sin situation. Flertalet informanter påpekar 
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att även om sjuksköterskan tar upp ämnet med patienten så upplever man att patienten ofta 

nekar eller inte vill tala om saken när den anhörige är närvarande. 

 

... till exempel om en kvinna kommer in och har blivit utsatt för våld från sin 

man och mannen är med. Då blir det nästintill omöjligt. För att då kommer 

kvinnan till 110 procent att säga nej, att säga att nej jag ramlade eller nej jag 

gick in i en dörr. Det gör det nästan omöjligt..  

(Informant 3) 

Facilitators – förenklande faktorer för sjuksköterskan 

 

Det korta mötet 

Merparten av informanterna uppgav att samtal kring våld i nära relationer på 

akutmottagningen är bland de svårare samtalen att föra som sjuksköterska. Ett antal 

informanter uppgav dock att de ansåg ämnet så pass viktigt att de väljer att gå in i samtalen 

trots risken för konfrontation med patient eller anhöriga. De uppgav en fördel med det korta 

mötet på akutmottagningen, och menade att de drar en fördel av att endast träffa patienten 

under en begränsad tid då de inte är beroende av en fortsatt välfungerande vårdrelation. 

 

Det är nog bättre att ta upp det än att inte ta upp det, oavsett. Alltså, jag har ju 

inget att förlora på det. För mig så är ju dom, alltså patienten eller anhöriga 

viktigare. Så blir dom arga på mig så behöver dom ju inte träffa mig sen, efter 

att man har tagit upp det.  

(Informant 2) 

 

 

Att vilja hjälpa 

Sjuksköterskorna präglas trots svårigheterna i samtalen med våldsutsatta patienter av en 

önskan att kunna göra skillnad och hjälpa till. Merparten av informanterna uppger att de ofta 

baserar sitt arbete med denna patientgrupp just på viljan att kunna hjälpa. En sjuksköterska 

talade om en uttalad frustration i situationer där patientens problematik känns stor och 

svårlöst. 

 

Ja, det är inte perfekt där att ta sådana samtal kanske. Men jag tycker att man 

får ju bara lösa det när det händer och man står med en patient som behöver 

min hjälp. Jag får ju försöka tänka på vad jag kan göra för min patient där och 

då och kanske inte tänka på allt det jag inte kan göra. 

(Informant 6) 

 

Ett antal informanter talade om de trycksaker från kvinnojourer och hjälptelefoner som de har 

tillgång till i sitt arbete. Å ena sidan uppgav sjuksköterskorna att det kan kännas som en 

väldigt liten insats att lämna fram ett visitkort, men å andra sidan kände de att det var en bättre 

insats än att inte göra någonting. Många gav uttryck för en känsla av att det är viktigt att göra 

så mycket man kan, och att vara tydlig gentemot patienten med att man tar ställning mot det 

som hen är utsatt för. 

 

Vi ska få dem att inse att vi finns där för dem, för ofta gör de nog inte det. 

Alltså, utsätts man för våld eller kränkningar i en nära relation så är man ofta 

rätt liten och rätt så nertryckt, och det räcker ju inte att jag bara en gång genom 

ett samtal får någon till att inse det, att det inte är okej. Men att bara så ett litet 
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frö, att lämna ett... en lapp med ett telefonnummer, att de vet att möjligheten 

finns, att man visar tydligt att man är där för att stötta.  

(Informant 2) 

 

Teamsamverkan 

Sjuksköterskorna nämner tillit till övriga teamet som en trygghetsfaktor i arbetet med 

våldsutsatta. Erfarna kollegor, läkare och kuratorer framkom som de främsta resurserna att ta 

hjälp av i samtalssituationen. Flera av informanterna nämner också att de känner en trygghet i 

att kunna uttrycka sina misstankar eller sin oro till sina kollegor i samband med 

överrapportering mellan akutens stationer.  

 

... mer kontinuitet kanske skulle göra det bättre men det är ju ändå svårt att 

förhålla sig till det i vardagen på akuten. Men om du har liksom en tanke där så 

kanske du rapporterar vidare den tanken så kanske de kan lyfta den alltså med 

patienten vid bättre tillfälle. Och det blir ju tryggare för mig också, att jag är 

inte ensam som tror så. Jag har inte hittat på detta liksom.  

(Informant 1) 

 

Att ha kuratorn närvarande på akutmottagningen anses som värdefullt av ett flertal 

informanter. Ett antal informanter nämner kuratorns specialkunskaper både i samtalsmetodik 

och i hur samhällets resurser fungerar som särskilt värdefulla. Vid arbete på kvällar, helger 

och nätter uppger informanterna att man saknar denna resurs, vilket gör att samtalen med 

utsatta patienter ibland uteblir eller lämnas till läkaren. Att arbeta i team menade 

sjuksköterskorna också gagnade utsatta patienter som ifall personalen är samordnad endast 

behöver berätta om sin situation vid ett enda tillfälle istället för att bli tvingad att upprepa sin 

historia för en rad olika personer. 

 

Jag lärde mig rätt tidigt att ja, jag ringer gärna kuratorn, men sen också att jag 

gärna är med när hon pratar med patienten. Att jag liksom inte går och gör 

annat. Dels får jag höra direkt från patienten hur det ligger till, och sen så lär 

jag mig av det tycker jag. Sättet hon lyssnar på och sen liksom hittar nycklar i 

det patienten säger och kommer fram till saker som jag hade missat.  

(Informant 6) 

 

Läkaren upplevs av flertalet informanter som en resurs i omhändertagandet av våldsutsatta. 

Ett antal informanter nämner att läkarens anamnestagande ofta är mer grundligt än 

sjuksköterskans, och att de i sitt arbete kan dra nytta av detta. En del uppger att de brukar 

överlämna samtalet helt till läkaren, en del uppger att själva läkarsamtalet ofta sker mer 

avskilt på ett undersökningsrum och att denna situation är mer lämpad för känsliga frågor.  

 

Jag vet att läkaren så småningom kommer att… han kommer att verkligen fråga, 

så att, och då ser jag det både som en trygghet och att jag behöver inte liksom 

gå på djupet i triagesituationen kanske…  

(Informant 5) 

 

Patientens önskan 

 

Att samtala med en patient som är hjälpsökande 
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Ett flertal sjuksköterskor upplever att samtalet med våldsutsatta paitenter underlättas av att 

patienten själv vill ha hjälp. Att möta en hjälpsökande patient gör att sjuksköterskan upplever 

det lättare att nå fram med de resurser och insatser som står till förfogande.  

 

Just när man kommer in, när man etablerar kontakten med patienten… Lyckas 

man med det, att väpna av situationen på något vänster, utan att ta bort allvaret 

i det, så att man kan ha en sån öppen, prata öppet om det liksom, och visa att 

man tycker att det här är inte rätt som har hänt…  

(Informant 5) 

 

Informanterna upplever också att ett förtroende från patienten är förpliktigande och att det 

sedan åligger sjuksköterskan att förvalta det förtroendet. Förtroendet gör att sjuksköterskorna 

känner att de måste ta sig tid till patienten, och att de bör vara väl förberedda för vad de ska 

göra med informationen som patienten väljer att dela med sig av. Flera informanter berättar 

om att de hellre låter bli att ställa frågan om våldsutsatthet vid osäkerhet kring rutiner eller vid 

tidsbrist under stressiga arbetspass.  

 

Nej, alltså om man ställer frågan så måste man ju också vara beredd på svaret. 

Och då måste du ju också vara beredd på att kunna bemöta den personen som 

är utsatt med den tiden som den förtjänar. Alltså, det blir ju så fel om man 

säger… Alltså om man måste avsluta det, om du får ett svar att ja, jag är 

misshandlad då kan du liksom inte bara lämna en lapp och säga jamen ring dit 

då.  

(Informant 3) 

  

Att samtala med en patient som motsätter sig hjälp eller förnekar våldsutsatthet 

Ett antal informanter uttycker, förutom en önskan att hjälpa också en viss frustration i mötet 

med patienter som motsätter sig hjälp i sin situation. De upplever en svårighet i att möta en 

patient i en svår situation som nekar till hjälp, och ett flertal av informanterna uppger att de 

inte vet hur de ska bemöta patienters ovilja att få hjälp. Sjuksköterskorna uppger att denna 

situation är den som rent personligen är svårast för dem att möta och den som väcker mest 

känslor hos dem själv. För att möta patienternas rädsla eller ovilja för att tala om sin situation 

uppger några informanter att de försöker skapa en tillåtande miljö och ett öppet samtalsklimat 

där patienten vågar öppna sig.  

  

Att man kan på något vis förekomma svaren som de kommer att, att man kan 

säga att jag vet att du kommer att svara nej. Och det är helt okej, du behöver 

inte säga någonting men jag känner att det är såhär. 

(Informant 3) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

Nunkoosing (2005) menar att intervjuer är den vanligaste metoden i forskning som berör 

upplevelser och studier av det sociala. Metoden har både för- och nackdelar vilka forskaren 

bör vara medveten om och ta hänsyn till. I den aktuella studien efterfrågades 

sjuksköterskornas upplevelser av ett fenomen, och enligt Kvale och Brinkmann (2009) så är 

intervjun som metod är överlägsen då det gäller att beskriva och synliggöra 
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intervupersonernas upplevelser av världen. En nackdel med intervjun som metod kan dock 

vara, menar Nunkoosing (2005), att forskaren inte med säkerhet kan veta att den bild som 

intervjupersonen ger är den sanna. I den aktuella studien efterforskades dock inte den absoluta 

sanningen, utan informanternas upplevelser. Författaren anser att intervjun som metod var 

effektiv för att få svar på hur informanterna upplever samtalet med våldsutsatta patienter i sin 

vardag på akutmottagningen.  

 

Polit och Beck (2012) menar att fokusgruppsintervjuer kan vara ett effektivt sätt att få fram ett 

rikt datamaterial, och att sådana kan vara effektiva då informanterna är homogena och delar 

liknande upplevelser av det studerade fenomenet. Författaren till den aktuella studien valde 

trots detta att genomföra individuella intervjuer, detta på grund av ämnets känsliga natur och 

risken för att informanterna skulle utelämna väsentlig information på grund av rädsla för att 

avslöja sådan inför en grupp.  

 

Urval 

Polit och Beck (2012) beskriver metoden snowball sampling, eller kedjeurval, som lämplig då 

forskaren önska studera ett fenomen som förekommer i en bred population och har begränsad 

tid eller möjlighet att gå igenom populationens erfarenheter av fenomenet. Varje 

intervjuperson får i samband med intervjun ge förslag på en eller flera potentiella 

intervjupersoner som kan tänkas ha erfarenhet av det aktuella ämnet, och dessa kontaktas 

sedan av forskaren. Författaren upplever att detta föll väl ut, och endast en av 

intervjupersonerna kunde inte uppge något förslag på vidare intervjuperson. Erfarenhet av 

samtal med våldsutsatta patienter är en informell kompetens som inte registreras av 

arbetsgivaren, och ett mer strukturerat urval menar författaren skulle vara omöjligt. En 

nackdel med snowball sampling kan enligt Polit och Beck (2012) vara att intervjupersonerna 

rekommenderar personer som de känner, och att urvalet därför blir begränsat till ett litet 

nätverk av exempelvis arbetskollegor med liten spridning. I den aktuella studien upplevde 

författaren att sjuksköterskor med kortare arbetslivserfarenhet gärna rekommenderade 

kollegor med längre erfarenhet, medan de med längre erfarenhet hade större spridning i sina 

rekommendationer. En tänkbar orsak till detta kan vara att sjuksköterskorna med längre 

erfarenhet på den aktuella arbetsplatsen ofta har erfarenhet som ledningssjuksköterska och 

därmed en större insyn i personalgruppen och sjuksköterskornas erfarenheter.  

 

Fem sjuksköterskor tackade nej till att delta i studien. Två sjuksköterskor angav tidsbrist som 

orsak till detta och en sjuksköterska tackade nej på grund av en begränsad erfarenhet av det 

studerade fenomenet. Övriga två sjusköterskor gav ingen orsak till sitt nekande, och detta 

efterfrågades heller ej av författaren.  

  

Arbetslivserfarenheten inom akutsjukvård hos informanterna hade en spridning mellan 7 

månader och 16 år, vilket får anses som en god spridning. Tre av sju sjuksköterskor hade en 

genomförd eller pågående specialistutbildning, vilket även det kan ha påverkat utfallet. En 

intervjuad specialistsjuksköterska påpekade att hon under sin specialistutbildning fått 

utbildning i omvårdnad av ”sårbara patientgrupper” och att hon därefter hade en större 

medvetenhet i sitt möte med bland annat våldsutsatta patienter. Författaren anser att det vore 

intressant att se skillnaden i upplevelser mellan sjuksköterskor med olika nivåer av 

arbetslivserfarenhet och utbildning, men då syftet med studien inte var att jämföra så har 

erfarenheterna beskrivits utan hänsyn till informanternas bakgrunder.   

 

Datainsamling 
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Att genomföra intervjuer är ett delikat hantverk, som kräver kunskap hos forskaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författaren till denna studie har inte tidigare genomfört en intervjustudie, 

vilket kan ha påverkat utfallet. Författaren märkte tydligt att samtalet under intervjuerna flöt 

mer naturligt mot slutet av datainsamlingen då författaren samlat mer erfarenheter som 

intervjuare, och denna oerfarenhet hos författaren kan ha påverkat utfallet. Att göra om 

intervjustudien som mer erfaren skulle möjligen kunna ge ett annat utfall, vilket får anses som 

en svaghet hos studien. 

 

Merparten av intervjuerna genomfördes i lokaler som anslöt till informanternas arbetsplats. 

Detta kan ha påverkat utfallet, då det fanns viss risk för störmoment under intervjuerna. Kvale 

och Brinkmann (2009) rekommenderar att informanterna får välja plats för intervjun, och 

menar att informantens hem är mest lämpligt för att informanten där är mest avslappnad. 

Författaren lät informanterna välja lokal för intervjuerna, och då det i anslutning till 

akutmottagningen finns avskilda administrationslokaler med studie- och mötesrum så valde 

samtliga informanter att träffas där för intervjun. Ingen av intervjuerna genomfördes på 

informanternas arbetstid, detta för att säkerställa att informanterna inte skulle uppleva stress 

eller störmoment av att gå ifrån arbetsplatsen under arbetstid.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en digital diktafon. Polit och Beck (2012) 

rekommenderar denna metod vid kvalitativa intervjuer, då enbart anteckningar tenderar att bli 

ofullständiga och påverkas av forskarens minne. Att anteckna under intervjun kan dessutom 

vara distraherande för både forskare och intervjuperson. Inspelningsutrustningen var sedan 

tidigare inte bekant för författaren, vilket identifierades som en risk för att påverka 

intervjuerna. Författaren valde därför att innan pilotintervjun bekanta sig med diktafonen och 

göra provinspelningar för att osäker hantering av diktafonen skulle kunna ta fokus från ämnet 

i intervjusituationen. Kvale och Brinkmann (2009) påpekar vikten av att 

inspelningsutrustningen hanteras diskret och om möjligt placeras utanför intervjupersonens 

direkta synhåll för att inte riskera att skapa en spänd samtalsatmosfär där intervjupersonen är 

alltför medveten om att ljudinspelning pågår. Detta gjordes av författaren i möjligaste mån, 

och författaren upplevde inte att närvaron av inspelningsutrustningen påverkade samtalet 

märkbart.  

 

I den forskningspersonsinformation som skrevs av författaren inför datainsamlingen angavs 

beräknad tidsåtgång för varje intervju som 20-60 minuter. Den faktiska tidsåtgången för 

intervjuerna uppgick till 13-28 minuter. Initialt fanns en oro hos författaren över att de 

förhållandevis korta intervjuerna skulle ge ett tunt underlag för analys då korta intervjuer 

enligt Polit och Beck (2012) kan medföra att intervjuerna inte går tillräckligt på djupet. Det 

var dock författarens upplevelse att informanterna formulerade sig kort och kärnfullt och hade 

reflekterat innan intervjutillfället över sina tankar och upplevelser av ämnet vilket ledde till en 

intervju rik på data. Datamaterialet var innehållsrikt, och en övervägande andel av de svar 

som gavs av informanterna motsvarade studiens syfte och kunde användas i analysen.  

 

 

Intervjuguide  

Intervjuguiden konstruerades med studiens syfte som genomgående tema. I enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2009) konstruerade författaren intervjuguiden i två delar, en del med 

öppna frågor att ställa till informanten och en del som syftade till att ge författaren en 

överblick över de mer tematiska frågeställningarna. I takt med att författaren blev mer van och 

bekant med sin intervjguide kunde ordningen på frågorna anpassas mer till att passa flödet i 



                      BILAGA I 

21 

 

samtalet, och författaren koncentrerade sig mer på att täcka in de tematiska frågeställningarna. 

Detta upplevdes som positivt av författaren då det gav en större frihet i intervjusituationen.  

 

Dataanalys 

Polit och Beck (2012) menar att analysarbetet påbörjas redan under själva intervjun. Analysen 

är en levande process som pågår genom alla steg i datainsamlingen och har som syfte att 

bringa ordning, struktur och mening till de data som insamlats. Författaren till föreliggande 

studie utförde själv transkriberingen av samtliga intervjuer. Detta rekommenderas av Kvale 

och Brinkmann (2009), då transkriberingen är ett viktigt steg i analysen. Även om författaren 

anser sig transkribera ljudmaterialets innehåll helt förutsättningslöst så ger transkriberingen i 

sig en kännedom om materialet som är värdefull för forskaren. För att säkerställa att 

transkriberingen utförts korrekt utförde författaren till denna studie en självkontroll där det 

transkriberade materialet genomlästes samtidigt som ljudmaterialet spelades upp, vilket får 

anses som en styrka hos studien då samtliga citat återges korrekt och ordagrant. Efter 

genomförd och kontrollerad transkribering raderades sedan ljudmaterialet och endast det 

transkriberade textmaterialet sparades. Detta gjordes av sekretesskäl och får därför anses som 

nödvändigt, men författaren ansåg i några fall att det vore värdefullt att kunna gå tillbaks till 

ljudfilen vid analys av enstaka citat för att vidare analysera satsmelodi och sinnesstämning i 

det som sades för att få en djupare analys. Studien syftade dock endast till att analysera det 

manifesta innehållet i datamaterialet, och därför anses tillräckligt analysdjup ha uppnåtts. 

  

Intervjuerna var tidsmässigt förhållandevis korta, vilket enligt Polit och Beck (2012) kan ha 

medfört en risk för att de inte gav ett tillräckligt djup. Detta kan vara en svaghet hos studien. 

Det faktum att det aktuella ämnet berörde informanterna och att de ansåg att ämnet berörs för 

lite i deras kliniska vardag gjorde dock att de var väl förberedda inför intervjuerna och gav ett 

rikt datamaterial. Författaren upplevde att gemensamma teman kunde anas i datamaterialet 

redan efter tre intervjuer, och arbetade därefter aktivt med att vara öppensinnad och inte leda 

in efterföljande informanter på de teman som berörts i tidigare intervjuer. Datamättnad 

uppnåddes efter sex intervjuer då ingen ny information tillkom och författaren valde att 

genomföra ytterligare en intervju för att säkerställa datamättnad innan datainsamlingen 

avslutades.  

 

Kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva innehållet i insamlat material (Graneheim & 

Lundman, 2004). Elo och Kyngäs (2007) framhåller att innehållsanalys är lämplig att använda 

i omvårdnadsforskning och författaren till denna studie upplever att den kvalitativa 

innehållsanalysen varit lämplig för att beskriva ämnet. Att välja rätt meningsbärande enheter 

och bibehålla dess mening genom kondenseringsprocessen är ett viktigt hantverk, menar 

Graneheim och Lundman (2004). Det är av yttersta vikt att behålla studiens syfte för ögonen 

då de meningsbärande enheterna väljs ut, då syftet i allra högsta grad påverkar vilka enheter 

som blir relevanta för analys. Den aktuella studiens syfte var att studera upplevelser, varvid 

författaren valde att flertalet gånger gick fram och tillbaks i materialet för att säkerställa att de 

meningsbärande enheter som valts ut verkligen innehöll en upplevelse hos informanten. 

Flertalet gånger under kondenseringsprocessen av meningsenheterna upplevde författaren att 

kategorierna och sedermera koderna låg nära varandra i innehåll och betydelse och var svåra 

att särskilja, vilket kan ha påverkats av författarens oerfarenhet av att genomföra 

innehållsanalys.  

 

Förförståelse 

Ett visst mått av förförståelse är enligt Malterud (2014) oundvikligt hos forskaren. Inte sällan 

är det just denna förförståelse som får forskaren att välja sitt ämne och vilja ta reda på mer om 
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det. Malterud (2014) menar dock att forskaren måste medvetandegöra sin förförståelse för att 

undvika att den inverkar på resultatet, och ju bättre forskaren förmår att göra det, desto mer 

tillförlitligt blir resultatet. Författaren till denna studie valde på bakgrund av detta att skriva 

ner sina egna svar på frågorna i intervjuguiden, för att aktivt särställa de egna uppfattningarna 

från informanternas. Författaren valde att efter pilotintervjun skriva ner egna reflektioner på 

ämnet, enligt rekommendation från Malterud (2014) som anser forskaren bör medvetandegöra 

sin egen förförståelse för att säkerställa att den inte färgar analysen. 

 

Tidigare forskning på det aktuella ämnet präglas starkt av de två inriktningarna i forskningen, 

familjevåldsinriktningen och den feministiska inriktningen. Författaren till denna studie gick 

in i arbetet med en bestämd uppfattning om vilken forskningsinriktning som var den korrekta, 

men har arbetat med att medvetandegöra denna uppfattning och hålla ett neutralt 

förhållningssätt.  

 

Etiska överväganden 

Kvale och Brinkmann poängterar vikten av att de forskningsetiska principerna bör genomsyra 

varje steg i forskningsprocessen. I denna studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska krav använts som etiskt ramverk; Samtyckeskravet, Informationskravet 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att varje 

deltagare innan intervjun informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sin medverkan utan att ge något skäl till detta. Ingen deltagare utnyttjade 

denna möjlighet. Enligt Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) inhämtades samtycke skriftligen 

från informanterna. Nunkoosing (2005) påtalar dock att ett sant samtycke är svårt att inhämta 

då samtycket i intervjustudier ofta inhämtas innan studiens genomförande, och således innan 

informanten vet vad hen kommer att avslöja i intervjusituationen. Det faktum att ingen 

informant valde att utträda ur studien efter genomförd intervju tolkar författaren dock som att 

ett sant samtycke föreligger. 

 

Informationskravet handlar om att varje person som berörs av den aktuella studien ska vara 

informerade om dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga informanter fick läsa ett 

informationsbrev (Bilaga 4), vilket sedan kompletterades med muntlig information från 

författaren. Informationen till berörda personer skall enligt Vetenskapsrådet innefatta även 

information om hur resultaten kommer att publiceras, vilket genomfördes med viss svårighet. 

Ett antal av informanterna var obekanta med hur vetenskapliga studentarbeten publiceras och 

var inte bekanta med den terminologi som användes i informationsbrevet. Författaren 

kompletterade i dessa fall med muntlig information, men det faktum att samtliga informanter 

inte kunde ta till sig den skriftliga informationen får anses som en svaghet vad gäller 

uppfyllandet av informationskravet.  

 

Inga formella personuppgifter inhämtades i den aktuella studien. Konfidentialitetskravet 

uppfylldes genom att de uppgifter som framkom i intervjuerna enbart haterades av författaren 

själv. Samtliga informanter avidentifierades i allt material på ett sådant vis att ingen enskild 

informant ska gå att identifieras. I ett fall framkom känsliga uppgifter i en intervju, och 

författaren valde då att exkludera dessa från studien, i enlighet med riktlinjerna från 

Vetenskapsrådet (2002). Det faktum att uppgifterna som framkommit endast använts till att 

sammanställa resultatet i den aktuella studien visar på att även nyttjandekravet har uppfyllts.  

 

 

Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
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Att uppnå trovärdighet i kvalitativ forskning beskrivs ofta som en svårare uppgift än i 

kvantitativ forskning, menar Graneheim och Lundman (2004). Det talas om tre centrala 

koncept för att uppnå trovärdighet, nämligen trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarnet. 

För att uppnå största möjliga trovärdighet har författaren till föreliggande studie haft dess 

syfte i åtanke vid val av metod för datainsamling och – analys. Den metod som ansågs 

lämpligast för att svara mot syftet valdes, och författaren anser att metoden som valdes också 

svarade effektivt mot syftet. Studiens trovärdighet skulle möjligen öka av en större spridning i 

urvalet mellan åldrar, kön, arbetslivserfarenhet med mera hos informanterna, men då det 

studerade fenomenet gäller en upplevelse som inte registreras hos arbetsgivaren skulle ett mer 

strategiskt urval vara svårt att genomföra.  

 

Att uppnå tillförlitlighet i intervjustudier är en balansgång, menar Graneheim och Lundman 

(2003). Å ena sidan ger inkonsekvens i datainsamlingen en risk för ett mindre tillförlitligt 

resultat, medan det å andra sidan måste ske en kontinuerlig anpassning av intervjuprocessen 

för att uppnå ett rikt datamaterial. Forskaren måste vara lyhörd inför varje informant, 

samtidigt som en konsekvens och därmed tillförlitlighet måste säkerställas (Graneheim & 

Lundman, 2003). Författaren till föreliggande studie märkte klar skillnad över tid i 

datainsamlingsprocessen gällande sin egen färdighet som intervjuare, och upplevde att 

förmågan att täcka in studiens syfte ökade för varje intervju, även ifall de konkreta frågorna 

och följdfrågorna anpassades till varje unik intervjusituation.  

 

Även i analysprocessen påverkas trovärdigheten hos studien. Att välja ut meningsbärande 

enheter av rätt storlek och innehåll är centralt för trovärdigheten. För den ovane forskaren kan 

det vara svårt att få överblick över ett stort datamaterial och ur detta välja ut lämpliga 

meningsbärande enheter, vilket författaren till den aktuella studien arbetat med att säkerställa 

genom att i varje steg av analysprocessen gå fram och tillbaks i datamaterialet för att se hur 

väl meningsbärande enheter, koder och kategorier svarar dels mot varann och dels mot 

studiens syfte. Denna process, menar Elo et al (2014) till stor del sker på intuitiv nivå hos 

forskaren, och författaren till föreliggande studie har i möjligaste mån försökt beskriva 

analysstegen för att öka studiens trovärdighet.  

 

Överförbarheten hos kvalitativa studier är avhängig en noggrann definition av urvalet. Att ge 

en tydlig beskrivning av urval, kontext, population och datainsamling ökar överförbarheten, 

men frågan om huruvida en annan population skulle ge samma resultat är ren spekulation och 

upp till läsaren att avgöra (Graneheim och Lundman, 2004). I föreliggande studie åsyftades att 

beskriva upplevelserna hos sjuksköterskorna som intervjuades, och frågan om överförbarhet 

är förvisso intressant men inget som nödvändigtvis eftersträvades.  

 

Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att samtala med patienter på 

akutmottagningen om våld i nära relationer. De sjuksköterskor som intervjuades hade alla 

starka känslor kring ämnet och upplevde en brist på utbildning och rutiner, och i resultatet 

kunde tydliga försvårande faktorer (barriers) och förenklande faktorer (facilitators) tidigt 

identifieras.  

 

Fysisk arbetsmiljö och tidsbrist 

Den enda kategori som återkom hos samtliga informanter var den fysiska arbetsmiljön på 

akutmottagningen, och hur den ger små möjligheter till avskildhet för mer känsliga samtal. 

Sjuksköterskorna menar att den fysiska miljön på akutmottagningen gör att de själva känner 
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sig obekväma med att diskutera känsliga ämnen, dels av sekretesskäl men även på grund av 

att sjuksköterskorna tror att patienterna inte skulle vara öppna för samtal i en sådan miljö. 

Samtidigt visar forskning (Pratt-Eriksson, Bergbom & Lyckhage, 2014) att våldsutsatta 

patienter känner sig osedda och ifrågasatta av stressad sjukvårdspersonal, och 86 procent av 

akutmottagningens patienter har i en studie av Houry et al (2005) visat sig vara positiva till 

screening för förekomst av våld i nära relationer.  

 

Flertalet av sjuksköterskorna i den aktuella studien beskrev sitt arbete på akutmottagningen 

som att det ibland går ”på löpande band” och att det inte finns tillräckligt med tid för djupare 

samtal med patienterna. Detta leder, menar sjuksköterkorna, dels till eventuella signaler från 

patienten om att hen är utsatt för våld inte uppfattas av sjuksköterskan, och dels till att 

sjuksköterskan trots misstanke låter bli att fråga patienten då sjuksköterskan vet att dessa 

ärenden är tidskrävande. I en studie av Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan 

(2012) framkom just tidsbristen som den största hindrande faktorn för vårdpersonal, och 

förutom de orsaker som framkom i denna studie fann de också att sjuksköterskors förmåga till 

empati och känslomässigt stöd till patienterna avtog med stress och ökad arbetsbelastning.  

 

Rutiner och utbildning 

En frånvaro av tydliga och nedskrivna rutiner framkom i denna intervjustudie som ett hinder 

för sjuksköterskorna i deras arbete med våldsutsatta patienter. Enligt Socialstyrelsen (2014) 

åligger det arbetsgivaren att utforma sådana rutiner på arbetsplatsen. Även i forskningen 

framkommer det faktum att sjuksköterskor i brist på rutiner ofta utlämnas till sin egen 

bedömning i varje enskilt fall, vilket leder till osäkerhet inför att bemöta våldsutsatta patienter 

(O’Doherty, Hegarty, Ramsay, Davidson & Taft, 2015; Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & 

MacMillan, 2007; Hollingsworth & Ford-Gilboe, 2006).  De intervjuade sjuksköterskorna i 

denna studie menade dessutom att de anser sig sakna utbildning i att identifiera och bemöta 

våldsutsatta patienter, något som varken tillhandahållits i grundutbildningen eller av 

arbetsgivaren. Häggblom och Möller (2006) menar att våldsutsatta i sitt möte med sjukvården 

är beroende av att sjuksköterskans bemötande är professionellt och förtroligt. Utan adekvat 

utbildning och fasta rutiner för omhändertagandet på arbetsplatsen ges sjuksköterskor på 

akutmottagningen begränsade möjligheter att ge detta bemötande. Ak et al visade i en studie 

från 2011 att man genom ett träningsprogram i kommunikation och bemötande kunde öka 

sjuksköterskors förmåga till både kommunikation och empati väsentligt, vilket också tyder på 

att denna typ av utbildning är av vikt för sjuksköterskornas bemötande och hantering av 

känsliga samtal.  

 

Kommunikation och förtroende 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien upplever det som viktigt att kunna skapa en tillåtande 

samtalsmiljö för att patienten ska känna sig trygg med att lämna ut känsliga uppgifter. Pytel, 

Fielden, Meyer och Albert (2009) menar att sjuksköterskor på akutmottagningen generellt sett 

är duktiga på att möta patienters kommunikativa behov och att möta patienten där denne 

befinner sig. Battaglia, Finley och Liebschutz (2003) menar att ett förtroende mellan 

sjuksköterska och patient är av yttersta vikt för att våldsutsatta patienter ska våga samtala om 

sin utsatthet.  

 

Förövarens närvaro 

Sjuksköterskorna i den aktuella studien nämnde också närvaro av den misstänkte förövaren 

som ett hinder för att inleda samtal om våldsutsatthet. Dels menade de att det är svårt eller 

omöjligt att få patienten att avslöja sanningen om eventuellt våld i förövarens närvaro, och 

dels nämnde de ett obehag i att känna sig som att de pekade ut eller anklagade patientens 
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anhörig som våldsförövare. Även Beynon, Gutmanis, Tutty, Wathen och MacMillan (2012)  

fick detta resultat i en intervjustudie, och menar dessutom att det av oklar anledning 

förekommer i större utsträckning hos sjuksköterskor än hos läkare. 

 

Teamets betydelse 

Merparten av sjuksköterskorna i den aktuella studien såg sina kollegor och övriga 

teammedlemmar som ett stort stöd i arbetet med våldsutsatta patienter. Även om rutiner för 

arbetet saknas och rollfördelningen i teamet är oklar så menade sjuksköterskorna att de så gott 

som alltid konsulterar en sjuksköterskekollega eller en annan teammedlem (framför allt läkare 

och kurator) när de möter en våldsutsatt patient. Att samarbeta med kuratorn i sitt 

patientsamtal framhölls dessutom av en av de intervjuade sjuksköterskorna som en möjlighet 

till kompetensutveckling i samtalsmetodik, vilket även omnämns av Wrenn (1994) som menar 

att kuratorns roll på akutmottagningen är att stödja och utbilda både patienter och personal.  

 

I den aktuella studien framkom också att sjuksköterskorna ser en trygghet i läkaren och hens 

mer noggranna anamnestagande, samt en tilltro till läkarens kompetens gällande känsliga 

samtal. Enligt Gotlib-Conn, Young, Rotstein och Schemitsch (2014) föreligger dock en stor 

osäkerhet även bland läkare, som även de saknar utbildning på ämnet. Det som utmärker 

teamarbetet på en akutmottagning är det faktum att teamens medlemmar inte är fasta, att 

teamen sammansätts ad hoc och baseras på funktion snarare än person (Fernandez, 

Koslowski, Shapiro & Salas, 2008). SSF (2010) framhåller samverkan i team som en av sex 

kärnkompetenser för sjuksköterskor och menar att sjuksköterskan bör fungera samordnande 

och stärka teamets omvårdnadsfokus. Det faktum att sjuksköterskorna i den aktuella studien 

aktivt tog hjälp av övriga teammedlemmar samt utnyttjade teamets kompetens tyder på att 

sjuksköterskorna följer dessa riktlinjer i sitt möte med våldsutsatta patienter på 

akutmottagningen.  

 

 

Det korta mötet 

Socialstyrelsen (2014) rekommenderar i sin skrift ”Att se, vilja veta och att våga fråga” att 

sjukvårdspersonal inom barn- och ungdomspsykiatri, mödravård och vuxenpsykiatri screenar 

för våld i nära relationer, vilket man motiverar med de möjligheter till en förtroendefull 

vårdrelation samt uppföljning som finns i dessa verksamheter. Akutsjukvården, som baseras 

på korta möten, anses inte ha samma förutsättningar och Socialstyrelsen (2014) 

rekommenderar därför inte screening på akutmottagningen. I den aktuella studien framkom 

dock att sjuksköterskorna på akutmottagningen snarare drar nytta av det korta mötet med 

patienten. Ett flertal av sjuksköterskorna som intervjuades menade att de ansåg att ämnet är så 

viktigt att de ibland valde att inleda ett potentiellt känsligt samtal trots risken för en 

konfrontation med patient eller anhöriga, just på grund av att sjuksköterskan inte är beroende 

av en fortsatt fungerande vårdrelation.  

 

Patientens önskan 

Den patientcentrerade vården är en av sex kärnkompetenser för sjuksköterskor som framhålls 

av SSF (2010). Patientens egen önskan visade sig i den aktuella studien påverka 

sjuksköterskornas samtal, och att samtala med en patient som är hjälpsökande och som har 

förtroende för vården upplevdes av sjuksköterskorna som lättare än då patienten helt 

förnekade våldsutsatthet eller motsa sig vård och hjälp. Ett antal av de intervjuade 

sjuksköterskorna upplevde en frustration i situationer då den egna misstanken om 

våldsutsatthet var stor, men då patienten nekade.  Pratt-Eriksson, Bergbom och Lyckhage 

(2014) intervjuade i en studie kvinnor boende på ett härbärge för våldsutsatta om deras möte 
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med vården, och menar att dessa kvinnor ofta upplever sig som dåligt bemötta och osedda i 

mötet med vården vilket blir till ytterligare ett trauma. Sjuksköterskorna upplevde tidsbrist 

och bristande utbildning som hindrande faktorer för att kunna möta varje patient utifrån 

dennes egen situation och behov. 

 

Slutsats 

 

Att möta våldsutsatta patienter på akutmottagningen ställer krav på sjuksköterskans förmåga 

att bygga upp förtroende, kommunicera, samverka i team samt att arbeta patientcentrerat. 

Samtliga sjuksköterskor som intervjuats i föreliggande studie anser sig ha fått lite eller ingen 

utbildning alls i att möta våldsutsatta patienter och anser samtal om våldsutsatthet som 

känsliga eller svåra. Akutmottagningens fysiska arbetsmiljö gör känsliga samtal svåra att 

genomföra, och trots att sjuksköterskorna i denna studie uttrycker en vilja att hjälpa och göra 

skillnad för patienterna så upplever de att rutiner saknas för hur våldsutsatta bör bemötas 

vilket gör att sjuksköterskan är utlämnad till sin egen bedömning i varje enskilt fall. För att 

kunna möta en patientgrupp som är stor, heterogen och till stor del osedd på ett sätt som är 

förenligt med den patientcentrerade vården behöver sjuksköterskor både utbildning och 

kontinuerligt stöd i sitt arbete.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Resultatet av föreliggande studie visar på en brist på rutiner för att bemöta patienter som 

utsatts för våld i en nära relation samt att sjuksköterskor saknar utbildning i hur dessa 

patienter bemöts på bästa sätt vilket blir försvårande faktorer. Sjuksköterskorna som 

intervjuats i studien upplever en vilja att hjälpa utsatta patienter och utnyttjar förenklande 

faktorer i form av teamets resurser samt fördelarna med det korta mötet för att kunna göra 

detta på bästa sätt. Att utforma klara och tydliga rutiner liknande de som finns för 

omhändertagande av barn och ungdomar som far illa upplever sjuksköterskorna i föreliggande 

studie skulle underlätta och effektivisera arbetet med våldsutsatta vuxna patienter. Det är 

därför författarens förhoppning att denna studie kan leda till en utformning av 

evidensbaserade rutiner för hur sjuksköterskor på akutmottagningen bör arbeta i möte och 

samtal med våldsutsatta patienter. Detta arbete faller inom ramen för specialistsjuksköterskans 

arbetsområde, och denna kompetens bör utnyttjas i utformningen av sådana rutiner. 
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som är en gemensam portal för publicering av forskningsrapporter och studentarbeten.  

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mina resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om Du så önskar.  
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Studiens preliminära titel  
Vill vi veta? – Sjuksköterskors erfarenheter av samtal kring våld i nära relationer. 

 

Problem  

Socialstyrelsen släppte 2012 skriften ” Att vilja se, vilja veta och att våga fråga – Vägledning 

för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet”, med syfte att öka medvetenheten i 

vården kring våld i nära relationer. I skriften definieras våldet som ett stort samhällsproblem, 

och man talar om att våld i nära relationer bidrar till sjukvårdskostnader på omkring 38 

miljoner kronor. Förutom att orsaka ett oerhört lidande för drabbade individer är alltså våldet 

ett folkhälsoproblem.  

 

Socialstyrelsen menar i sin vägledning bland annat att en mer allmän screening för 

förekomsten av våld i nära relationer i utvalda verksamheter skulle dels avdramatisera frågan, 

och dels leda till att våldsutsatta kunde identifieras i ökad omfattning. De verksamheter som 

man menar bör screena regelmässigt är mödrahälsovården, vuxenpsykiatrin samt barn- och 

ungdomspsykiatrin. Även tandvården nämns som en potentiell kontaktyta gentemot 

våldsutsatta.  

 

Tidigare forskning visar på att våldsutsatta personer har ett högre vårdsökande, även för 

orsaker som inte är direkt relaterade till våldet. Man ser även ett ökat s.k. ”riskbeteende” hos 

utsatta, som i förlängningen skulle kunna leda till ytterligare ökat vårdbehov; såsom rökning 

och alkoholbruk, men också både psykiska och fysiska hälsoproblem. Det är därför att anse 

som anmärkningsvärt att man från Socialstyrelsens sida helt väljer att exkludera den stora 

kontaktyta som akutsjukvården utgör gentemot våldsutsatta. Studien kommer på bakgrund av 

detta att syfta till att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagningen i Malmö resonerar 

kring samtal med patienter, oavsett sökorsak, kring våld i nära relationer. 

 

Syfte  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samtal med patienter på 

akutmottagningen om våld i nära relationer. 

 

Metod  

Studien kommer att utföras på XXXXXXXXXXXXX. Sjuksköterskor kommer att rekryteras 

till studien via snowball sampling, då det är önskvärt att endast rekrytera sjuksköterskor med 

erfarenhet av problemet. Då sjuksköterskornas erfarenhet av våldsutsatta patienter inte är 

något som registreras så finns ingen möjlighet att göra ett slumpmässigt urval för det aktuella 

ämnet. För att hitta den första forskningspersonen kommer tjänstgörande sjuksköterskor på en 

aktuell dag att tillfrågas om erfarenhet i ämnet samt vilja att delta i studien.  

 

Ingen journalgranskning kommer att ske, och inga individuella patienter kommer att gå att 

identifiera i materialet. Det som eftersöks är endast sjuksköterskornas upplevelser.  

 

Önskemål från Din verksamhet: Jag önskar tillåtelse att intervjua uppskattningsvis 8-10 

sjuksköterskor. Intervjun sker inte i vårdmiljö, men kan komma att ske i XXXXXXXXXX 

administrativa lokaler på XXXXXXXXXXXXX.  

 

Studien är godkänd av Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola, och bedömts ej 

behöva granskas av Etikprövningsnämnden.  
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Enligt 2§ i Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

(Etikprövningslagen) behöver forskning som genomförs av student på grundnivå eller 

avancerad nivå inte granskas av Etikprövningsnämnden.  

 

Forskningsetiska principer kommer att följas och resultatet att kommer presenteras på grupp-

nivå.  

 

 

Samtycke:  

 

 Jag samtycker till att studien genomförs på det sätt som beskrivits i detta dokument  

 

 Jag samtycker till att studien genomförs, men med följande förbehåll:  

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 Tyvärr kan jag inte samtycka till att studien genomförs vid min enhet  
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Ort, datum. 
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Namn  

 

………………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande  
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Bilaga 2 – Projektbeskrivning  

Beskrivning av planerad studie för etisk bedömning. 

 

1. Preliminärt syfte 

Att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor på akutmottagningen i deras beslut kring att 

tillfråga patienter om eventuell förekomst av våld i nära relationer.  

 

2. Forskningsproblem 

Socialstyrelsen publicerade år 2014 sin vägledning ”Att se, vilja veta och våga fråga” om våld i nära 

relationer och hur detta problem bör hanteras av sjukvården. Man riktar sig här främst till 

mödravården och den psykiatriska vården, men framhåller även tandvården som en potentiell 

kontaktyta för sjukvården gentemot våldsutsatta. Socialstyrelsen rekommenderar att man i dessa 

verksamheter ställer frågor kring ämnet mer regelmässigt och screenar mer aktivt.  

Det är sedan tidigare väldokumenterat att personer som utsätts för våld i hemmet eller annan nära 

relation i större utsträckning söker akutsjukvård. Anmärkningsvärt är att detta ökade vårdsökande både 

gäller skador åsamkade av våld och helt orelaterade orsaker. Studier visar även att kvinnor som utsätts 

för våld i nära relationer i större utsträckning har ett riskbeteende, såsom rökning, alkohol- och 

drogmissbruk och andra livsstilsfaktorer, men även bristande användning av säkerhetsbälte vid 

bilkörning. Det är därför att anse som anmärkningsvärt att man från Socialstyrelsens sida helt väljer att 

exkludera en stora kontaktyta som akutsjukvården utgör gentemot våldsutsatta. Studien kommer på 

bakgrund av detta att syfta till att undersöka hur sjuksköterskor på akutmottagningen i XXXX 

resonerar kring att ställa frågor till patienter, oavsett sökorsak, kring våld i nära relationer.  

 

3. Metod 

Studien kommer att utföras som en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer kommer 

utföras, transkriberas och därefter analyseras med hjälp av en induktiv innehållsanalys. Detta för att 

författarens förförståelse för och egna erfarenheter av problemet inte ska färga resultatet.   

 

4. Urval 

Studien kommer att utföras på XXXXXXXXXXX i XXXXXXXXX. Sjuksköterskor kommer att 

rekryteras till studien via snowball sampling, då det är önskvärt att endast rekrytera sjuksköterskor 

med erfarenhet av problemet. Då sjuksköterskornas erfarenhet av våldsutsatta patienter inte är något 

som registreras så finns ingen möjlighet att göra ett slumpmässigt urval för det aktuella ämnet. 

 

5. Potentiella etiska problem 

Sjuksköterskan på akutmottagningen ställs dagligen inför ”stora” frågeställningar kring hälsa och 

ohälsa, liv och död och möter personer i varierande grader av utsatthet. Att möta personer som utsatts 

för våld i en nära relation är något som väcker mycket känslor hos sjuksköterskan, och att prata om 

dessa erfarenheter i en intervjusituation skulle kunna ge efterverkningar och tankar kring huruvida 

man agerat ”rätt” och ”gjort allt man kunnat” i den aktuella situationen. Skulle sådana tankar uppstå 

hos någon respondent så finns ett väl utbyggt stödnät på Akutkliniken, i form av kuratorer med stor 

erfarenhet av de frågor som är specifika för akutsjukvården. Vid ytterligare behov skulle 

företagshälsovården kunna träda in för stöd och hjälp.  

Utöver reaktioner hos sjuksköterskan så finns även en risk att det i studiens resultat framkommer att 

sjuksköterskor i akutsjukvården har en negativ inställning till att tillfråga patienter kring våld i nära 

relationer. Att läsa en sådan studie skulle potentiellt kunna avskräcka personer i en utsatt situation från 

att ta upp ämnet vid ett akutbesök, och därmed skulle personen kunna komma till ytterligare skada.  
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Bilaga 3 – Utlåtande från Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola 

 
 

Forskningsetisk bedömning av projekt 
Projektansvarig  Sofia Schiller 

Titel ” faktorer som påverkar sjuksköterskor på akutmottagningen i 

deras beslut kring att tillfråga patienter om eventuell 

förekomst av våld i nära relationer 

Program Specialistsjuksköterskeprogram inrikting akutsjukvård 

Datum 2015-10-06 
 

Bifoga dokument med: 

 kortfattad bakgrund och syfte 

 metod (urvalsförfarande och genomförande) 

 forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska rådets anteckningar 

Tillståndspliktigt Ja ☐    Nej ☒ 

 

Kommentarer 

Forskningsetiska rådet vid Sophiahemmet Högskola har godkänt studien. 

(The study is approved by the Ethical Review Board at Sophiahemmet University) 

 

Några reflektioner över projektplanen: 

Syftet kanske vinner på att omformuleras.  Det borde framgå att rekryteringen omfattar såväl 

de som tagit beslut att fråga men också de som tagit beslut att inte fråga, trots misstankar om 

våld.  Vilka faktorer som påverkar måste ju gälla båda dessa kategorier.  

Uttrycker syftet detta tydligt? I urval talas om erfarenhet;  Av att fråga eller att vara i 

situationen för att ta beslut om att fråga eller inte? Det sistnämnda borde väl gälla. 

 

Ytterligare en kommentar är att det i etiska överväganden inte bör spekuleras om vilka 

resultat studien skall få och hur det kan komma att påverka en framtida läsare. Detta vet vi 

inget om nu och vi föreslår att denna sista mening utesluts. 

 
Ledamot av forskningsetiska rådet  

Namn  

Maria Kumlin 

Datum 

 151006 
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Bilaga 5 – Vill Vi Veta? 

 

Bakgrund. 

Våld i nära relationer är ett stort och växande samhällsproblem som får stora konsekvenser på 

både individ- och samhällsnivå. Forskning visar på att omkring 30-50 % av Sveriges 

befolkning under sin livstid utsätts för någon typ av våld i en nära relation, och den stora 

spridningen bedöms bero på skillnader i definition av våldsbegreppet. Det är väldokumenterat 

att våldsutsatta personer söker akutsjukvård i högre utsträckning än icke våldsutsatta, och då 

även för sjukdomar och skador som inte är relaterade till våld. Socialstyrelsen utkom 2014 

med skriften ”Att se, vilja veta och att våga fråga” som är en kunskapsöversikt riktad till 

hälso- och sjukvården där man bland annat trycker på vikten av regelmässig screening i vissa 

verksamheter, såsom mödravård och psykiatri. Inga rekommendationer för screening i 

akutsjukvården ges dock i denna skrift, trots det faktum att akutsjukvården utgör en stor 

kontaktyta gentemot våldsutsatta.  

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samtal med patienter på 

akutmottagningen om våld i nära relationer. 

 

Förfrågan om deltagande 
Du tillfrågas i egenskap av sjuksköterska på akutmottagningen med erfarenhet av att möta 

patienter som utsatts för, eller som misstänkts ha utsatts för våld i en nära relation. Urvalet i 

studien utgörs av s.k. kedjeurval eller ”snowball sampling”, vilket innebär att jag av en 

tidigare deltagare fått information om att Du är en tänkbar respondent. Den första 

respondenten i ”kedjan” identifieras genom att fråga tjänstgörande sjuksköterskor på en 

aktuell dag om erfarenhet i det aktuella ämnet, samt om vilja att deltaga. 

 

Metod 

Studien kommer att utformas som en semistrukturerad intervjustudie där du kommer att 

tillfrågas om dina upplevelser av samtal med patienter kring våld i nära relationer. Intervjun 

beräknas ta omkring 20-60 minuter, öppna frågor kommer att ställas och genom följdfrågor 

ges möjlighet att vidareutveckla Dina svar.  

 

Hantering av intervjumaterial 

Intervjuerna kommer att spelas in med en digital diktafon. Det inspelade materialet kommer  

att avidentifieras och kan således inte kopplas till någon enskild person. Under det pågående 

arbetet förvaras ljudupptagningarna på ett sådant sätt att obehöriga ej kommer ha tillgång till 

materialet. Det inspelade materialet kommer endast att användas i den här studien. När 

intervjustudien är avslutad kommer det inspelade materialet raderas.  

 

All medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst i processen avbryta ditt 

deltagande utan att behöva motivera dig ytterligare. Att avbryta ditt deltagande kommer på 

inget sätt att påverka dig, och dina uppgifter raderas då omedelbart ur studiens resultat.   

 

Information om studiens resultat 

Efter godkänd studie kommer resultatet att publiceras på DiVA, som är ett digitalt arkiv för 

publicering av forskningsrapporter och studentuppsatser. Ingen enskild person kommer gå att 

identifiera i studiens resultat.  
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Ansvariga 

Vid frågor gällande studien, vid önskemål om att avbryta deltagandet i studien eller vid övriga 

frågor kontakta vänligen mig enligt följande: 

 

XXXXXXXX 

XXXXXXX 

 XXXXXXX 

 

Om kontakt önskas med handledare så sker detta lämpligen via:  

XXXXXXXXXX 

 

Vid behov av stöd 

Om behov skulle uppstå efter intervjun, exempelvis för att ämnet upplevs som känsligt, finns 

möjlighet att via företagshälsovården få samtala med en kurator. Kontakt med 

företagshälsovården tas via Din närmaste chef.  

 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen angående studiens syfte och metod, samt fått tillfälle att 

ställa kompletterande frågor och fått svar på dessa och samtycker till att delta i studien ”Vill 

vi veta?”. 

 

 

 

 

 

  

Ort och datum Underskrift forskningsperson Namnförtydligande 

 

 

 

  

Ort och datum Underskrift projektansvarig Namnförtydligande 
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Bilaga 5 – Intervjuguide 

 

Inledande bakgrundsfrågor:  

 Hur länge har du arbetat inom akutsjukvården? 

 Känner du dig bekväm med att ta upp svåra frågor och känsliga ämnen med de 

patienter du möter på akutmottagningen?  

 Vilka resurser har du till din hjälp när det kommer till samtal kring svåra frågor och 

känsliga ämnen? 

 

Öppna frågor till informanten: 

 

 Berätta om dina upplevelser av samtal med patienter som utsatts för våld i en nära 

relation.  

 Vilka rutiner finns kring bemötande och samtal om våld i nära relationer på din 

arbetsplats? 

 Hur upplever du att ta upp frågan om våld i en nära relation med en patient? 

 Vad upplever du, som sjuksköterska, gör det lättare för dig att ta upp ämnet med en 

patient? 

 Vad upplever du, som sjuksköterska, gör det svårare för dig att ta upp ämnet med en 

patient? 

 

Probes/Följdfrågor, exempel: 

 Hur då? 

 Varför? 

 På vilket sätt? 

 Jag tolkar ditt svar som... Har jag uppfattat dig rätt? 

 Kan du ge exempel på en situation då...? 

 

Författarens tematiska frågeställningar:  

 Informantens upplevelser av patientsamtal om våld i nära relationer. 

 Informantens medvetenhet om gällande rutiner samt följsamhet därmed. Eventuella 

brister i rutiner och/eller utbildning. 

 Förenklande faktorer i samtalssituationen. 

 Försvårande faktorer i samtalssituationen. 

 


