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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor förekommer i hela världen. För att upptäcka de kvinnor 

som blir utsatta för våld är det viktigt att våga ställa frågan om våld till kvinnor som söker 

vård. Syfte Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter kring att ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård på en akutmottagning. 

Metod: Denna studie hade en deskriptiv design med kvalitativ ansats. Semistrukturerade 

intervjuer utfördes med åtta sjuksköterskor på en akutmottagning i mellansverige. 

Resultat: Sjuksköterskorna på akutmottagningen kände överlag att de inte hade tillräckligt 

med utbildning och beredskap för känna sig trygga med att ställa frågan om våld till kvinnor 

som söker vård. I Intervjuerna framfördes att det både fanns positiva och negativa aspekter på 

att ställa frågan om våld till kvinnor. Det fanns delade meningar om att frågan om våld bör 

ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård. Vissa sjuksköterskor ansåg att det skulle 

vara bra att akutmottagningen hade det som rutin, medan andra ansåg att det skulle blir 

slentrianmässigt. Att ställa frågan om våld samt tankar kring den våldsutsatta kvinnans 

situation skapade många känslor. Slutsats: Studien visade på starka känslor kring ämnet våld 

i nära relationer och att sjuksköterskorna upplevde det som komplext att ställa frågan om 

våldsutsatthet till kvinnor som söker vård. Brist på tid i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

samt avsaknad av utbildning i ämnet påverkade känslan av beredskap för att kunna ställa 

frågan om våld i nära relationer rutinmässigt och det rådde delade meningar om huruvida 

detta bör vara en rutinmässig fråga eller inte.   

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, rutinmässiga frågor, våld i nära relationer, upplevelser, 

akutsjukvård   
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ABSTRACT 
Background: Intimate partner violence exists in all countries. To discover the women who 

are subject to violence, it is important to ask questions about intimate partner violence to 

women who seek care. Objective: To investigate the understandings and experiences nurses 

at an emergency care setting have regarding asking questions about intimate partner violence 

to women who seek care. Methods: Qualitative study with semi structured interview 

methodology. Eight nurses in an emergency care setting in Sweden were interviewed. 

Results: Most of the nurses in this emergency care setting felt that they lacked education 

about intimate partner violence and therefore did not feel prepared to ask questions about it to 

women who seek care. There was a lack of routines regarding when to raise the question and 

the nurses revealed both positive and negative aspects of asking intimate partner violence to 

women as a part of the anamnesis. There was a difference in opinions whether the question 

about intimate partner violence should be raised to all women who seek care in the acute 

emergency environment as a part of the anamnesis or not.  Some of the nurses felt that it 

would be positive if the question was to be asked as a routine, and some felt that it could 

become perfunctory. To ask questions about intimate partner violence to women who seek 

care, and thoughts about these women’s situation, induced feelings. Conclusion: The study 

revealed strong feelings regarding intimate partner violence among the nurses and that raising 

the question is very complex. Lack of time in the meeting with the abused woman and lack of 

education in the subject affected the feeling of preparation to raise the question about intimate 

partner violence, and there were differences in opinions as to if it should be a routine as a part 

of the anamnesis.  

 

Keywords: Nurses, routine questions, intimate partner violence, experiences, emergency care 
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BAKGRUND 
Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla länder inom alla samhällsklasser, religioner och 

grupper. Nästan en tredjedel av de svenska kvinnorna har någon gång upplevt våld eller hot 

från män i deras närhet (Heimer & Berglund, 2010). Globala mönster har visat att det våld 

som kvinnor oftast utsätts för sker i hemmet inom familjen. Det vanligaste våldet mot kvinnor 

både globalt och i Sverige är således mäns så kallade vardagsvåld i en heterosexuell relation 

(Johnsson-Latham, 2009; Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001). 

 

Våld mot kvinnor är ett växande samhällsproblem (Berglund & Tönnesen, 2010) och år 1993 

antog FN deklarationen ”Deklarationen om avskaffande av allt våld mot kvinnor” gällande 

avskaffande av våld mot kvinnor. Enligt denna deklaration definieras våld i nära relationer i 

artikel 1 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). 

 

I artikel 4 i deklarationen anges att mäns våld mot kvinnor kan ses som en kränkning av 

kvinnors mänskliga rättigheter och att stater måste motverka detta genom att utfärda 

straffrättsliga sanktioner. Deklarationen menar även på att mäns våld mot kvinnor kan vara ett 

uttryck för ojämlika maktförhållanden mellan män och kvinnor, där män är överordnade. Det 

poängteras vidare att det är av största vikt att medlemsstaterna bör ”med alla lämpliga medel 

och utan dröjsmål bedriva en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor” (FN, 1993). 

 

Mäns våld mot kvinnor ur ett globalt perspektiv 

I västvärlden har cirka 30-50% av kvinnorna varit utsatta för våld. Få söker sjukvård med 

akuta skador och det är endast en fjärdedel som anmäls. I mindre privilegierade länder är 

våldet mot kvinnor vanligare. Globalt varierar förekomsten av våld mot kvinnor men är 

betydande i alla kulturer. Den största delen av det våld som kvinnor utsätts för, är våld från en 

manlig partner. Över hela världen pågår arbete kring våld i nära relationer och idag har många 

länder på nationell nivå upprättat program för att arbeta emot detta (Berglund, 2010). 
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Maktförhållanden och normaliseringsprocessen  

Maktförhållandet mellan män och kvinnor yttrar sig i att våldet ofta är en del i att utöva 

kontroll. Mäns våld mot kvinnor kan förklaras som en följd av fyra faktorer hos mannen: 

mannens uppfattning om att han har rätt att tillrättavisa och straffa sin kvinna, behovet att 

utöva sin maskulina makt, en känsla av äganderätt som medför svartsjuka och olika 

förväntningar på hur hushållets resurser ska användas (Berglund & Tönnesen, 2010).  

 

Normaliseringsprocessen förklarar mannens och kvinnans strategier i det våldsamma 

förhållandet. Med normalisering menas att våldet kan komma att uppfattas som normalt, då 

gränserna för vad som är acceptabelt förskjuts hela tiden för båda parter. Perioder utan våld 

börjar uppfattas som positiva då de är utan våld. Med våldet kan mannen vinna kontroll, dels 

vid själva tillfället, men även långsiktigt. Hans kontroll isolerar kvinnan och då han växlar 

mellan våld och värme binds kvinnan starkare till honom. Hon får hopp om det positiva hos 

mannen och detta får henne att glömma de våldsamma handlingarna. Kvinnan börjar anpassa 

sig för att vara mannen till lags, först för att undvika våld och senare som en 

överlevnadsstrategi. Kvinnans självkänsla krymper, då hon övertar mannens värderingar om 

henne och ser sig själv som orsak till våldet. Normaliseringsprocessen kan delvis förklara 

varför en kvinna har svårt att bryta upp från ett våldsamt förhållande (Lundgren, 2004; 

Nordborg, 2009; Berglund & Tönnesen, 2010).     

 

Uppbrottsprocessen 

Den okunskap som föreligger gällande våld i nära relationer gör att när det talas om våld i en 

nära relation frågar sig många ”varför går hon inte?”. Denna fråga gör att ansvar läggs på 

kvinnan och inte på våldsutövaren. Uppbrottet från en våldsam relation handlar om tre delvis 

sammankopplade processer. Den första utgörs av det fysiska uppbrottet, den andra av det 

känslomässiga uppbrottet och den sista av erkännandet av våldet i relationen som varit. Det är 

först i den sista processen som kvinnan kan lägga över ansvaret för det som varit på mannen 

och bli fri den skuld som hon känt. När en kvinna bryter upp från en våldsam man, sker detta 

oftast mot mannens vilja, vilket betyder att uppbrottet inte alltid betyder att våldet är över. 

Just denna rädsla gör ofta uppbrottsprocessen extra svår. Detta kan vara befogat då det både 

internationellt och i Sverige visats att kvinnans uppbrott ur en våldsam relation kan vara 

riskfyllt (Holmberg & Enander, 2004; Nordborg, 2009).  
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Att ställa frågan om våld 

Som tidigare nämnts är våld mot kvinnor i nära relationer vanligt och får såväl kroppsliga 

som mentala konsekvenser. Det har därför hävdats att frågor gällande detta, bör vara en del i 

den medicinska anamnesen (Berglund & Stenson, 2010). Det finns dock en del hinder när det 

kommer till att fråga om känsliga saker inom sjukvården. En av dessa är tidsbrist, men också 

tankar om att ställandet av frågan kan kränka patientens integritet och att genera patienten. 

Brist på kunskap om vad som sker efter att frågan ställts, bristande tro på omhändertagandet 

och den egna förmågan att hjälpa är ytterligare faktorer. Sjuksköterskors kunskap, åsikter och 

handlande i mötet med den våldsutsatta kvinnan har visat sig vara osystematiskt och 

bristfälligt, och många sjuksköterskor har rapporterat att de aldrig mött en våldsutsatt kvinna, 

trots att de arbetar i de delar av sjukvården där våldsutsatta kvinnor ofta förekommer 

(Häggblom, Hallberg & Möller, 2005; Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & McMillan, 2007). 

 
Att möta våldsutsatta kvinnor kan påverka sjuksköterskan känslomässigt, kognitivt och 

beteendemässigt. Det kan vara en prövning såväl på det professionella som på det personliga 

planet. För vårdpersonal kan detta leda till en känsla av att vara inkompetent inför mötet men 

också en känsla av att problemet är överväldigande vilket kan leda till ett undvikande av att 

ställa frågan rutinmässigt (Goldblatt, 2009). Sjuksköterskor anser att de som ställer frågan 

antar en roll som uppmärksammar problemet med våldsutsatthet, men som också minskar 

skammen hos kvinnorna, då det oftast är förknippat med våldsutsatthet (Stenson, Sidenvall & 

Heimer, 2004).  

 

Utbildning av vårdpersonal och lokala handlingsprogram för hur utsatta patienter ska få hjälp 

och stöd, är en förutsättning för att frågor gällande våld i nära relationer ska kunna bli rutin i 

vården (Stinson, & Robinson, 2006). Hälso- och sjukvården visar genom att ställa frågor om 

våldsutsatthet att detta är något som är oacceptabelt, vilket kan hjälpa till att minska 

förekomsten av våldsutsatta kvinnor (Berglund & Stenson, 2010).  

 

Patienter som söker vård, erbjuds olika tester eller undersökningar för att kunna upptäcka 

olika sjukdomstillstånd som går att bota eller lindra. Det råder delade meningar kring om 

frågor gällande våldsutsatthet hos kvinnor ska vara rutinmässiga och därmed betraktas som 

screening (Klevens & Saltzman 2009; Spangaro., Zwi & Poulos, 2009) samt om det verkligen 

har en positiv effekt. Detta då våldsutsatthet inte kan betraktas som ett renodlat medicinskt 

tillstånd och därmed ska inte rutinfrågor om våld vara ett rutinmässigt medicinskt test inom 
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hälso- och sjukvården. Ett ytterligare problem som uppstår är att det inte finns någon 

vedertagen behandling för de våldsutsatta kvinnorna (Berglund & Tönnesen, 2010). 

 

Vad tycker kvinnorna om att bli tillfrågade?  

Kvinnor som blivit utsatta för våld skuldbelägger ofta sig själva och kan därmed drar sig för 

att berätta för hälso- och sjukvården om vad de har varit med om. Dock visar en undersökning 

gjord inom mödravården att majoriteten av de kvinnor som blivit tillfrågade, uppskattade att 

sjuksköterskan ställde frågan om våld som en rutinfråga (Höglund, 2010).   

 

Hur ska frågan om våld ställas?  

På akutmottagningar är vårdpersonalen ofta mer uppmärksam på våldsutsatthet och där finns 

oftare handlingsprogram för just detta. Kvinnor har rapporterat om olika 

kommunikationsstrategier som påverkar en kvinnas val att berätta om övergrepp. Faktorer 

som ses som positiva är att ämnet berörs som en del av rutinfrågor, att personalen tar sig tid 

att grundligt fråga, visa empati, låta kvinnan själv berätta och att dialogen är öppen och 

tillåtande. Kvinnorna upplever det som positivt om de får information om lagar och rättigheter 

och att de får en känsla av att personalen bedömer om situationen utgör en risk för kvinnans 

säkerhet. Att personalen är lyhörd och uppmuntrande, stärker kvinnan att vilja förändra sitt liv 

(Berglund & Stenson, 2010).  

 

Faktorer som försvårar för en kvinna att berätta om sin situation är dåligt bemötande och 

bristande kompetens. Exempel på detta är om frågan ställs i närvaro av en tredje part samt om 

personalen inte är tillräckligt lyhörd (Hägglund & Möller, 2006). Det har även visat sig att 

kvinnor uppskattar om de får känslan av att alla tillfrågas och därmed inte känner sig 

utpekade. Det ska vara ett enskilt samtal med öppna frågor, men det är av vikt att betona att 

det kvinnan utsätts för inte är acceptabelt och att kvinnan får information om detta (Berglund 

& Stenson, 2010).  

Våldets konsekvenser 

Världsbankens rapporter om att våld och sexuella övergrepp gör att kvinnors livslängd 

förkortas lika mycket som av många olika sorters cancer (Sveriges Kommuner och Landsting 

[SKL], 2006). Kvinnor som blir utsatta för våld drabbas i hög grad av ohälsa, däribland 

kronisk smärta men även psykisk ohälsa såsom ångest och posttraumatisk stress (Jonas et al., 

2013) samt depression och självmordstankar (Devries, 2013). Sömn- och 
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koncentrationssvårigheter finns även det som ett starkt inslag i kvinnornas vardag (Coker, 

Smith & Fadden, 2005; Scheffer, Lindgren & Renck, 2008; Stinson & Robinsson, 2006).  

 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] är Sveriges nationella kunskaps- och resurscentrum 

för frågor om mäns våld mot kvinnor. NCK fick 2007 regeringsuppdraget att ”vidareutveckla 

metoder för att inkludera frågor om personlig erfarenhet av våld som en del av anamnesen 

inom hälso- och sjukvården”. Syftet med uppdraget var att undersöka förutsättningar för att 

rutinmässigt fråga kvinnor som söker svensk hälso- och sjukvård om erfarenheter om våld. 

Detta för att kunna identifiera utsatthet och erbjuda hjälp (Heimer & Berglund, 2010).  

 

”Det är inte acceptabelt att kvinnors liv begränsas, att deras rörelsefrihet 

inskränks och att deras trygghet utarmas. Trots att Sverige har kommit långt i 

utvecklingen för jämställdhet är kvinnors utsatthet för mäns våld fortfarande ett 

stort samhällsproblem” (Regeringens föreskrift 2007/08:39). 

 

Ovan ses ett citat ur den handlingsplan som regeringen stiftade 2007 för att bekämpa mäns 

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.  

 

Akutsjukvård och våldsutsatta kvinnor 

Akutsjukvården är ofta den instans som först möter kvinnor som blivit utsatta för våld i nära 

relationer. I Sverige dör i genomsnitt cirka 17 kvinnor per år, till följd av misshandel i nära 

relationer. En stor del av dessa kvinnor har sökt akutsjukvård på grund av misshandel innan 

de dödas (Ryding, 2001). Misshandlade kvinnor söker vård mer än dubbelt så ofta som icke 

våldsutsatta kvinnor och smärta i alla dess former har visat sig vara det mest förekommande 

problemet och våldsutsatta kvinnor äter tre till sju gånger mer smärtlindrande läkemedel (Lo 

Fo Wong, Wester, Mol, Römkens & Largo-Janssen, 2007; Wilson, Silberberg, Brown & 

Yagga, 2007). Ett mål inom vården är att fånga upp dessa kvinnor och ge dem ett adekvat 

omhändertagande. För att göra detta måste de utsatta kvinnorna först identifieras. Att 

rutinmässigt ställa frågan om våld i nära relation oavsett varför en kvinna söker akutsjukvård 

förenklar identifieringen av våldsutsatta kvinnor (Anglin & Sasch, 2003). Trots att 

sjukvårdspersonal menar att rutinmässiga frågor förenklar denna identifiering, är det endast 8-

10% av sjukvårdspersonalen som ställer frågan om våld i nära relation rutinmässigt (Erickson, 

Hill & Siegal, 2001). 
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Omvårdnadsteori 

Enligt omvårdnadsteoretikern Virgina Henderson är målet och syftet för den omvårdnad som 

sjuksköterskan utför att hjälpa individer, sjuka eller friska, att återvinna sitt oberoende. Enligt 

Henderson har en person behov av omvårdnad då hen saknar resurser för att kunna utföra de 

sysslor som är nödvändiga för att tillgodose grundläggande behov. Resursbristen kan bero på 

bristande kunskap, kraft eller vilja och behöver inte bero på sjukdom. Det är enligt Henderson 

meningsfullt att se patienten som en aktiv och ansvarig medverkande i sin egen omvårdnad då 

denna känner sina egna behov bäst (Henderson, 1997). Denna teori kan kopplas till 

sjuksköterskans roll att hjälpa den våldsutsatta kvinnan då hon söker vård.  

 

Med denna information i beaktande är det av intresse att undersöka hur sjuksköterskor på en 

akutmottagning i Mellansverige upplever att ställa frågor angående våld i nära relationer till 

kvinnor som söker vård.  

 

Problemformulering 

Mäns våld mot kvinnor utgör ett hot mot kvinnors hälsa. Det är ofta sjuksköterskan som blir 

den första i ledet att fånga upp dessa kvinnor. Det finns få studier som studerar 

sjuksköterskors upplevelser av att ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård och det 

diskuteras om frågor gällande våld i nära relationer ska vara en del i anamnesen. Därför är det 

av intresse att undersöka sjuksköterskors egna upplevelser av att ställa frågan om våld i nära 

relationer till kvinnor som söker vård.    

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter kring 

att ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård på en akutmottagning. 
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METOD 

Design 

Studien har en deskriptiv studiedesign med en kvalitativ ansats. 

 

Urvalet 
Studiens population omfattar 8 sjuksköterskor på akutmottagningen på ett medelstort sjukhus 

i mellansverige (tabell 1). Informanterna rekryterades genom ”snowball sampling” (Polit & 

Beck, 2008). De inklusionskriterier som skulle uppfyllas var att sjuksköterskorna skulle ha 

arbetat på akutmottagningen i minst sex månader. Sjuksköterskorna skulle även ha arbetat 

inom akutsjukvård i minst två år oavsett tidigare specialitet.  

 

Tabell 1.  Översikt över sjuksköterskor 

Befattning Antal Kön År inom 

akutsjukvården 

Sjuksköterska  8 Kvinnor (7)  2 – 40 år 

   Män (1)  3 år 

 
Datainsamlingsmetod  

En redan existerande intervjuguide användes (Englund & Nilsson, 2012), men reviderades för 

att bättre stämma överens med denna studies syfte. Denna innefattande 10 semistrukturerade 

frågor (Bilaga 1), vilket gav utrymme för respondenten att svara fritt och utveckla svaren på 

frågorna (Polit & Beck, 2008). Dessutom fanns tydliga följdfrågor formulerade för att 

sjuksköterskan skulle kunna resonera kring sina svar. Frågorna handlade om 

sjuksköterskornas upplevelser, tankar och känslor kring att ställa frågan om våld till kvinnor 

som söker vård. Frågorna tog även upp vilka rutiner, vilken beredskap och vilken utbildning 

som sjuksköterskorna ansåg sig ha för att kunna ställa frågan. Sista frågan tog även upp 

sjuksköterskornas inställning kring att ställa frågan om våld som en del av anamnesen. En 

pilotintervju genomfördes vilket resulterade i att tre frågor omformulerades något i 

intervjuguiden (Bilaga 1), dock har dessa frågor samma innebörd som tidigare vilket gjorde 

att pilotintervjun kunde inkluderas i studien. Studien har inget bortfall.  
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Tillvägagångssätt  

Sjukhuschefen tillfrågades och lämnade sitt godkännande för rekrytering av sjuksköterskor på 

akutmottagningen (Bilaga 2). Information gavs till sjuksköterskorna vid intervjutillfället både 

muntligt och genom ett informationsbrev (Bilaga 3), innehållande syfte och genomförande. 

Innan intervjun startade gav sjuksköterskorna sitt godkännande att delta i studien. Betoningen 

i brevet låg på att deltagandet var frivilligt och att sjuksköterskorna fick avbryta sitt 

deltagande när som helst under intervjun samt att all data behandlades konfidentiellt.   

 

Alla sjuksköterskor rekryterades genom ”snowball sampling”, där sjuksköterskorna gav tips 

på nya sjuksköterskor som kunde vara intresserade att delta i studien. Intervjuerna skedde 

individuellt i en avskild och lugn miljö på akutmottagningen, där sjuksköterskorna 

uppmuntrades att prata fritt utifrån frågorna. Intervjuerna spelades in med två bandspelare och 

varade mellan 7 och 13 minuter. Båda författarna satt med vid intervjuerna, dock ställdes 

frågorna av en av författarna under intervjun. 

 

Etiska överväganden 

Intervjuerna avidentifierades och försiktighetsåtgärder vidtogs utifrån World Medical 

Association Declaration of Helsinki (2008). Informationen användes inte utanför denna studie. 

Informationsbrevet (Bilaga 3) var utformat utifrån Codex (2012) och tog hänsyn till etiska 

överväganden inom forskning. 

 

Bearbetning och analys  

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Vid analysen användes programvaran Express Scribe 

(v 5.50). För att utföra en korrekt innehållsanalys utifrån studiens syfte användes 

innehållsanalysmallen utformad av Lundman & Hällgren Graneheim (2012). Materialet 

bearbetades och strukturerades genom meningskoncentrering, som innebar identifiering av 

meningsbärande enheter utifrån materialet. För att tydliggöra innehållet kondenserades 

meningarna, vilket innebär att innehållet minimerades utan att innebörden försvann. De 

kondenserade meningarna kodades och bildade subkategorier. Subkategorierna i sin tur 

kategoriserades efter innebörd och område. Detta låg sedan till grund för det  

övergripande temat (Olsson & Sörensen, 2008). 
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Tabell 2. Exempel på innehållsanalys  

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori Tema 

 
Att man känner att man 
måste … det är inget 
roligt kapitel men man 
måste ändå ta tag i det 
… så tycker jag.  

 
Tycker att man 
måste ta tag i det 
trots att det inte är 
ett roligt kapitel.  

 
Känslan 
av att man 
måste ta 
tag i det. 

 
Hantering av 
känslor. 

 

 

 

 

KÄNSLOR 

OCH 

TANKAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT STÄLLA 

FRÅGAN OM 

VÅLD TILL DEN 

VÅLDSUTSATTA 

KVINNAN ÄR  

KOMPLEXT 

 
Ja det är klart det är 
obehagligt. Det är ju 
ganska normalt att man 
känner så annars skulle 
det vara konstigt om jag 
var helt likgiltig … 

 
Tycker att det är 
obehagligt och att 
det är normalt att 
känna så.  

 
Obehags-
känslor 

 
Känsla av 
obehag 

 
Man måste ju vara lite 
finkänslig … vissa 
döljer det ju helt och 
speciellt kanske om de 
kommer in med mannen 
med, eller sonen eller 
någon som kanske har 
misshandlat dom, som 
står med i rummet, 
barnen är med … det är 
ganska svårt att linda in 
det … kanske få fram 
den första lilla biten som 
gör att man kommer in 
på det spåret… det är ju 
nästan enklast att prata 
med kvinnan själv. 

 
Situationen kräver 
finkänslighet, det 
är svårt när 
kvinnan inte är 
själv utan 
kommer in med 
den som kanske 
har misshandlat 
henne. Det är 
lättare att komma 
in på det spåret 
om man får prata 
med kvinnan 
själv.   
	  	  
 

 
Svårt att 
komma in 
på spåret 
om 
kvinnan 
har någon 
med sig, 
lättast att 
prata med 
kvinnan 
själv.  

 
Närvarande 
partner  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NEGATIVA 
ASPEKTER 

PÅ ATT 
STÄLLA 
FRÅGAN 

OM VÅLD 

 
Jaa men det är väl inte fel 
egentligen då kanske det 
skulle kännas mer 
naturligt det enda är väl 
lite att det kan bli lite 
slentrianmässigt, och så. 
Får man in någon som 
har blivit slagen … eller 
har skadat sig på något 
sätt så man kan misstänka 
det på något sätt så 
kanske det blir något som 
man bara rabblar upp så 
som man gör med 
buksmärtor.   

 
Osäker på 
effekten av att 
ställa frågan 
rutinmässigt. 
Kan bli 
slentrianmässigt, 
kan bli något man 
bara rabblar så 
som med 
buksmärtor.  

 
Anser att 
det kan 
blir 
slentrian
mässigt 
och något 
man bara 
ska pricka 
av.  

 
Slentrianmässigt 
att ställa frågan 
på rutin 
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RESULTAT  
En röd tråd genom alla intervjuer var att alla sjuksköterskor diskuterade och reflekterade 

kring problematiken att ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård på 

akutmottagningen. I intervjuerna framgick att ställa frågan om våld till kvinnor som söker 

vård, väcker många olika typer av känslor och frustration. Det fanns även delade meningar 

kring om frågan om våld ska vara en del av anamnesen när kvinnor söker vård. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att det blir slentrianmässigt, medan andra ansåg att de skulle känna sig 

mer trygga i att ställa frågan på rutin. Det övergripande tema som framkom av analysen var 

”Att ställa frågan om våld till den våldsutsatta kvinnan är komplext”. Ur detta tema 

tydliggjordes fyra huvudkategorier och ett flertal subkategorier (se tabell 3).    

 

Tabell 3. Översikt över tema, kategorier och subkategorier  

TEMA      ATT STÄLLA FRÅGAN OM VÅLD TILL DEN  

VÅLDSUTSATTA KVINNAN ÄR KOMPLEXT 

 

Kategori NEGATIVA 
ASPEKTER AV 
ATT STÄLLA 
FRÅGAN OM 
VÅLD 

POSITIVA 
ASPEKTER AV 
ATT STÄLLA 
FRÅGAN OM 
VÅLD 

UTBILDNING 
OCH BEREDSKAP 

TANKAR OCH 
KÄNSLOR 

 Brist på rutiner 
och kompetens  

Kan vara en 
rutinmässig fråga 

Behov av mer 
utbildning i ämnet 

Känslan av att vilja 
hjälpa  

 Tidspress och 
osäkerhet 
 

Rutiner för att 
ställa frågan om 
våld 

Beredskap finns Känsla av obehag  

 Närvarande 
partner  

 Inte behov av mer 
utbildning 

Ilska och frustration 

 Slentrianmässigt 
att ställa frågan på 
rutin 
 

  Hantering av 
känslor 

     
 

Negativa aspekter av att ställa frågan om våld   

Brist på rutiner och kompetens 

Fyra av de intervjuade sjuksköterskorna påpekade att det saknas rutiner för att ställa frågan 

om våldsutsatthet till kvinnor som söker vård på akutmottagningen. De menade att det finns 
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rutiner, då ett uttalat misshandelsfall kommer in och hur de då bemöter detta och bör handla. 

På avdelningen fanns en pärm med PM och riktlinjer för just fysisk misshandel, men inga 

rutiner för hur och när frågan ska ställas vid misstanke om att den vårdsökande kan vara utsatt 

för våld i hemmet.  

 

” … jag vet egentligen inte om det finns någon direkt rutin för att ställa frågan 

utan det är väl mer om du får känslan för att det skulle vara någonting där… 

Sen finns det ju PM för hur man ska gå tillväga om kvinnan säger att så här är 

det … Men just att ställa frågan finns nog ingen rutin för fortfarande.” 

(Sjuksköterska 7) 

 

Sjuksköterskorna menade att det handlar om känslan de får i situationen som gör att de får 

misstankar, skador som inte stämmer överens med berättelsen eller en vakande partner som 

sällskap. Vidare menade de att det är troligt att den beredskap var och en av sjuksköterskorna 

besitter för att ställa frågan, avgör huruvida den ställs vid misstanke. Att denna beredskap 

varierar från sjuksköterska till sjuksköterska var tydlig i intervjuerna. 

 

”Jag har nog inte den kompetens som krävs enligt mig själv för att liksom 

bemöta … man drar sig nog för att göra det.” (Sjuksköterska 6) 

 

Tidspress och osäkerhet 

En av de intervjuade sjuksköterskorna påtalade att stress och brist på tid medför att hen drar 

sig för att ställa frågan om våldsutsatthet, att inte känna att tid finns att fördjupa sig i 

situationen, gör att hen hellre undviker att ställa frågan. Hen menade att den osäkerhet för hur 

svaret skulle hanteras också gör att det känns obekvämt att ställa frågan, även om misstanken 

finns samt att mer kompetens inom området skulle kunna medföra en trygghet i att ställa 

frågan om våldsutsatthet.  

 

”Det är ju mest det här med tiden … Det är ju klart att det finns en osäkerhet 

hos mig med hur jag ska kunna gå liksom gå vidare i det samtalet så … man går 

in och gör en bedömning och sen ut för att ta hand om nästa.” (Sjuksköterska 6) 
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Närvarande partner  

Sex av de åtta intervjuade sjuksköterskorna påtalade att det största hindret för att ställa frågan 

om våldsutsatthet till en kvinna där misstanken föreligger, är om en partner är närvarande. Att 

inte få tala med kvinnan i enrum är en avgörande faktor för om frågan ska ställas, då det är en 

känslig fråga som sjuksköterskan vill få ställa enskilt. De intervjuade sjuksköterskorna 

menade även att svaret de får på frågan också avgörs av situationen som frågan ställs i. Att en 

kvinna skulle svara sanningsenligt på en sådan fråga med våldsutövaren närvarande är 

osannolikt enligt samtliga sex sjuksköterskor. Fler av de intervjuade upplever ofta partnern i 

dessa situationer som väldigt ”på”, där de sköter konversationen och kvinnan är väldigt tyst. 

Våldsutsatta kvinnor upplevdes genomgående som väldigt rädda och tysta. En av de 

intervjuade påtalade att även religiösa och kulturella skillnader kan utgöra hot för hur partnern 

agerar och alltså huruvida frågan ställs och om svaret som ges är sanningsenligt.  

 

” … kommer de in med sin respektive … då försöker man ju få ut den … 

personen från rummet men sitter de där och vissa är ju väldigt … beskyddande 

liksom och så. Då är det ju inte jättelätt och speciellt inte om de vägrar att gå ut 

från patienten.” (Sjuksköterska 3) 

 

Slentrianmässigt att ställa frågan på rutin 

Tre av de åtta intervjuade sjuksköterskorna påtalade att det finns risk för att det skulle bli 

slentrianmässigt om frågan om våldsutsatthet ställdes rutinmässigt. De menade att det kanske 

bara skulle bli något som rabblades upp, och ifrågasatte vad man skulle göra med svaret, då 

tidsbrist och stress leder till en känsla av att inte hinna fördjupa sig i situationen. Det framkom 

också att det skulle kännas konstlat att ställa frågan till någon där det inte är misstänkt, och att 

alla ändå inte skulle svara ärligt. 

 

” … jag tror att det också kan bli som en slentrian, man har det på sin 

akutjournal och så kryssar man i ja och sen står ja där men hur gör man sen då, 

då har man tagit upp det i anamnesen, men man måste fortfarande våga ta i det. 

Så att det inte är säkert att det blir bättre för det.” (Sjuksköterska 6) 

 

En av de intervjuade sjuksköterskorna menade att då frågan kan anses som känslig skulle hen 

inte känna sig bekväm med att ställa denna fråga till alla på rutin, utan föredrar istället att 

ställa frågan då misstanke föreligger.  



 

17 

 

”Jag skulle nog inte ställa det rutinmässigt … det är ju en ganska känslig fråga 

… jag skulle nog inte vara helt bekväm med att ställa frågan rutinmässigt … 

utan då skulle jag istället ställa frågan vid misstanke.” (Sjuksköterska 2) 

Positiva aspekter av att ställa frågan om våld  

Kan vara en rutinmässig fråga 

Det rådde delade meningar bland de intervjuade sjuksköterskorna om frågan om våld mot 

kvinnor ska vara en rutinmässig fråga eller inte. En av sjuksköterskorna menar dock att man 

skulle kunna förklara att frågan ställs till alla på rutin, och att det skulle göra att den 

tillfrågade känner sig mindre förnärmad. En av de intervjuade sjuksköterskorna gjorde även 

en liknelse med att fråga om alkoholmissbruk, som är en del av anamnesen och en 

sjuksköterska menade på att om frågan ställdes på rutin skulle det öka hens trygghet i att ställa 

frågan.  

”Det vore jätte bra, det vore ju detsamma som att vi frågar om de har någon 

blodsmitta och allergier… Om man fick in rutinen att det var till alla skulle jag 

känna mig trygg med det ja..” (Sjuksköterska 8) 

 

Rutiner för att ställa frågan om våld 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna menade att rutiner finns på avdelningen när 

misstanke om våld föreligger, men att det är svårt att veta om de följs av alla medarbetare, då 

alla inte känner sig bekväma med att ställa frågan. Genom att ha det som rutin menade de 

intervjuade sjuksköterskorna att de känner sig mer trygga i att ställa frågan och att de då kan 

hänvisa till att de alltid ställer frågan till kvinnor som söker vård.   

 

”Ja, rutinerna … ja, det är såklart man ska ställa frågan om man misstänker ... 

det är ju min skyldighet att ställa frågan.” (Sjuksköterska 4) 

 

Utbildning och beredskap 

Behov av mer utbildning i ämnet 

Studien visade att fem av de åtta intervjuade sjuksköterskorna ansåg att de behövde mer 

utbildning i hur de ska ställa frågan till kvinnor som söker vård på akutmottagningen.  En av 

de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att den utbildning hen hade var från utbildningen och 

sin vidareutbildning och detta var för ett flertal år sedan och att det skulle vara bra med mer 

utbildning.  
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”Nej, jag har ingen utbildning i att ställa frågan om våld till kvinnor som söker 

vård, tyvärr.” (Sjuksköterska 3) 

 

Beredskap finns 

Flera av de intervjuade sjuksköterskorna berättade om att de kände större trygghet i att ställa 

frågan när de kunde gå tillsammans med läkaren och därefter göra upp en plan för hur de 

sedan ska gå vidare.  

 

” … vi har ju lite beredskap … liksom tala om vad de kan få för uppbackning 

och så och hjälp med kontakter.” (Sjuksköterska 3) 

 

Inte behov av mer utbildning 

Ett fåtal av de intervjuade sjuksköterskorna ansåg att de har fått utbildning av verksamheten 

under utbildningsdagar samt information och utbildning i hur de ska ta hand om de kvinnor 

som söker vård samt vilka tecken som de ska vara uppmärksamma på. I intervjuerna framgick 

att det finns en kurator på akutmottagningen som arbetar dagtid och att sjuksköterskorna 

känner en stor trygghet i att kunna gå att prata med henne när de känner att något känns svårt.  

 

” … föreläsningar har vi haft … sen får man ju läsa … handlingsplan och 

pärm.” (Sjuksköterska 5) 

Känslor och tankar   

Känslan av att vilja hjälpa  

En av de intervjuade sjuksköterskorna var tydlig med det handlar om hens egen känsla av att 

vilja hjälpa denna kvinna att komma bort från hennes nuvarande situation, men att det är 

mycket svårt. 

 

”Att man vill hjälpa såklart, men dom är svåra att komma åt. Dom är väldigt 

väl inbundna och vill oftast inte prata om det … man skulle vilja hjälpa dem 

med att det måste få ett avslut.” (Sjuksköterska 1) 

Känsla av obehag 

En återkommande känsla som de intervjuade sjuksköterskorna påtalade, var obehag inför 

situationen. Att det var obehagligt att en människa utsattes för våld i en nära relation, men 
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också obehagligt att möta denna person, både att ställa frågan, men också hur de hanterade 

svaret.  

 

” … det är lite obehagligt att veta om att hon är i den situationen … man ser ju 

vad som försiggår inom de här fyra väggarna men sen när man släpper ut som 

härifrån har man ingen aning, även om man kanske kopplar in alla 

sjuksköterskor som ska vara, man vet ju inte om det uppföljs.” (Sjuksköterska 8) 

 

Obehaget förklarades med känslan av att inte veta vad som händer när den utsatte lämnar 

akutmottagningen, om personen tar hjälpen man kan erbjuda eller om personen går tillbaka 

till det våldsamma förhållandet och utsätts igen.  

 

”Ja, det är klart det är obehagligt. Det är ju ganska normalt att man känner så, 

annars skulle det vara konstigt, om jag var helt likgiltigt.” (Sjuksköterska 4) 

 

En av de intervjuade sjuksköterskorna förklarade också obehaget med att hen känner att det 

vore konstigt om hen vore likgiltig inför detta. Dock menar merparten av de intervjuade, att 

känslor som uppstår i dessa situationer kan bearbetas under passets gång och är därför 

ingenting de bär med sig hem efter dagens slut eller som de känner att de har behov av att 

bearbeta utanför sjukhusets väggar. 

 

Ilska och frustration 

En annan återkommande känsla hos de intervjuade sjuksköterskorna var ilska och frustration.  

Att de ser att den utsatta kvinnan far väldigt illa. En av de kvinnliga sjuksköterskorna 

förklarade i intervjun att den ilskan hon känner för just kvinnovåld känns mer då hon kan sätta 

sig in i situationen som kvinna själv, och att detta gör att det känns närmare och gör henne illa 

berörd och därigenom arg. 

 

” … man blir ju arg givetvis … men kvinnovåld känns … just för att man kanske 

är kvinna själv, och man kan sätta sig in i situationen på ett annat sätt och man 

ser hur illa den här personen far. Så att det gör en ganska illa.” (Sjuksköterska 7) 

Hantering av känslor 

Att inte ta med sig det jobbiga hem, är något som tre av de intervjuade sjuksköterskorna 

menade inte är ett problem. De berättade att de kan skärma av det, och att det finns en viss 
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distans till det. De framförde även att de jobbiga känslorna kan bearbetas på arbetet 

tillsammans med kollegor och att de sedan lämnas på arbetet efter passets slut.  

 

” … jag skärmar av allting ganska duktigt tror jag, på gott och ont … det är 

inget som jag går och grubblar över eller som stör mig i mitt arbete så … Men 

det är just i min arbetsroll då … jag har en distans till det.”  (Sjuksköterska 6) 

DISKUSSION 
Studien har visat på delade meningar om att ställa frågan om våld i nära relationer på rutin 

som en del av anamnesen, ett flertal hinder har rapporterats och såväl positiva som negativa 

aspekter har framkommit. Ett stort hinder har visat sig vara bristande utbildning och därmed 

känsla av bristande kompetens i mötet och omhändertagandet av den våldsutsatta kvinnan. Att 

ställa frågan vid misstanke väckte många tankar och känslor hos de intervjuade 

sjuksköterskorna, såsom ilska och frustration och känslan av att vilja hjälpa. 

 

Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts söker våldsutsatta kvinnor vård mer än dubbelt så ofta som icke 

misshandlade kvinnor (Lo Fo Wong et al., 2007). Akutsjukvården är ofta den instans som 

möter den våldsutsatta kvinnan först. Överlag har sjuksköterskor i tidigare forskning visat på 

en positiv inställning till att frågan om våld i nära relationer ska ställas rutinmässigt (Anglin 

& Sasch, 2003; Höglund, 2010). Trots detta visar studien på den aktuella akutmottagningen 

att tydliga rutiner för att ställa frågan saknas. Det handlar istället mer om sjuksköterskans 

egen känsla i situationen, om misstanke föreligger bär sjuksköterskan ansvaret att ställa 

frågan. Tidigare studier har visat att det är komplicerat att fråga om känsliga saker inom 

sjukvården. Det är ofta relaterat till tankar om att kränka patientens integritet och genera 

denne, men också känsla av stress och brist på kunskap om vad som händer efter att frågan 

ställs. Många sjuksköterskor har tidigare rapporterat en bristande tro på omhändertagandet 

och den egna förmågan (Häggblom et al., 2005; Stenson et al., 2004). Ett flertal hinder för att 

ställa frågan rutinmässigt rapporterades i denna studie, och såväl positiva som negativa 

aspekter på en rutinmässig fråga om våld i nära relationer som en del av anamnesen framkom. 

 

Flera av sjuksköterskorna såg det inte som positivt att ställa frågan om våld till alla kvinnor 

som söker vård som rutin. Problem som nämndes var att frågan lätt blir slentrianmässig och 

något som ska checkas av från en lista, istället för att frågan ställs till de kvinnor där 
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misstanke om att våldsutsatthet föreligger. En annan negativ faktor som framkom är den 

tidsbrist som oftast finns på akutmottagningen och om frågan ställs ville sjuksköterskorna 

även ha tid att göra något med svaret, vilket ledde till känsla av ovilja att ställa frågan. 

 

Ett annat stort hinder för att ställa frågan om våld i nära relationer som rapporterades i 

intervjuerna med sjuksköterskorna var närvaron av en tredje part, något som kvinnor tidigare 

har påtalat som en faktor som försvårar att berätta om sin aktuella situation (Berglund & 

Stenson, 2010). Denna studie visar på att detta är en fråga som sjuksköterskan vill ha chans att 

ställa i enrum. Att en våldsutsatt kvinna skulle svara sanningsenlig med en tredje part 

närvarande, som mycket väl kan vara våldsutövaren, kan ses som mycket osannolikt. 

Samtidigt menar de intervjuade sjuksköterskorna att det ofta är svårt att få tala med kvinnan i 

fråga i enrum, då partnern ofta upplevs som övervakande och kontrollerande. Både att ställa 

frågan samt att våga kräva att få tala med kvinnan i enrum, kan tänkas ställa krav på 

sjuksköterskan som behöver vara säker i sin roll och dessutom känna att det finns både den tid 

och kompetens som krävs för att bemöta, såväl partnern och den utsatte på ett adekvat och 

professionellt sätt.  

 
Tidigare forskning har visat på att våldsutsatta kvinnor ofta känner skam och skuld när de 

söker vård för sina skador som de fått till följd av den misshandel som de har blivit utsatta för, 

vilket resulterar i att de inte vill berätta om vad de har varit med om (Wilson et al., 2007). I 

intervjuerna framkom att en del av sjuksköterskorna ansåg att det ur den aspekten kan vara 

positivt för de våldsutsatta kvinnorna om frågan ställdes på rutin. Det skulle då göra att 

kvinnorna inte känner sig lika utpekade och utsatta, då sjuksköterskan kan berätta att hen 

tillfrågar alla kvinnor som söker vård. Genom att ställa frågor om våldsutsatthet för att 

utesluta utsatthet visar hälso- och sjukvården att detta är något som är oacceptabelt (Berglund 

& Stenson, 2010). En sjuksköterska påtalade även att hen skulle känna sig mer trygg i att 

ställa frågan om det ställdes till alla. 

 

I de utförda intervjuerna framkom dock även att det finns tankar om att en rutinmässig fråga 

om våld i nära relationer skulle få en del av de tillfrågade att känna sig just kränkta och 

utpekade, i enlighet med vad sjuksköterskor i tidigare studier rapporterat när det kommer till 

att fråga om känsliga saker generellt (Häggblom et al., 2005). En av de intervjuade 

sjuksköterskorna gjorde en liknelse med att fråga om alkoholmissbruk, då även detta är en 

känslig fråga för de som är drabbade, men samtidigt ställs frågan om alkoholvanor på rutin till 

alla patienter som en del av anamnesen. Att det skiljer sig mot hur sjuksköterskorna ser på att 
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ställa frågan om våldsutsatthet som en del av anamnesen kan bero på olika känsla av 

kompetens inom området, men även erfarenhet och hur länge sjuksköterskan jobbat inom 

akutsjukvård. I intervjuerna framkom även att de erfarenheter sjuksköterskan har av att möta 

våldsutsatta kvinnor verkar påverka hur de ser på sin förmåga att både ställa frågan och 

beredskapen att hantera svaret.      

 

Ytterligare hinder för att ställa frågan som framkom vid intervjuerna var bristen på kunskap. 

Detta har tidigare angetts som en av de största faktorerna som kan göra att sjuksköterskor drar 

sig för att ställa frågan till kvinnor som söker vård (Häggblom et al., 2005; Stenson et al., 

2004).  I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att de är i behov av mer 

kunskap när det kommer till att ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård. Två av 

sjuksköterskorna ansåg att de hade fått utbildning under sin tid på akutmottagningen, medan 

resterande sjuksköterskor ansåg sig ha bristande kunskap i ämnet. Flera av de intervjuade på 

den aktuella akutmottagningen ansåg alltså att de inte har den kompetens som krävs för att 

känna sig trygga i att ställa frågan. För att frågan ska kunna bli rutinmässig visar denna studie 

på att mer utbildning i ämnet krävs på denna akutmottagning. Mer utbildning i ämnet kan 

kanske ge känslan av trygghet som krävs hos sjuksköterskan och därmed underlätta 

bemötandet.  

 

I intervjuerna framkom även att det finns skillnader mellan hur grundutbildningarna 

behandlar ämnet våld i nära relationer. I Uppsala finns Nationellt Centrum för Kvinnofrid 

[NCK], som arbetar med dessa frågor. Under sjuksköterskeprogrammet i Uppsala ingår idag 

flertalet obligatoriska föreläsningar i ämnet och i Uppsala är ämnet, våld i nära relationer, i 

och med NCK relativt utbrett. En av de intervjuade nämner att under hens utbildning hade de 

en enstaka föreläsning i ämnet, men som inte var obligatorisk vilket gjorde att hen inte deltog. 

Detta kan påverka känslan av beredskap för att ställa frågan på rutin, om hen har liten eller 

ingen kunskap i ämnet är det inte så konstigt att sjuksköterskan inte känner sig trygg med att 

ta i ämnet.  

 

NCK fick som tidigare nämnts ett regeringsuppdrag 2007 att vidareutveckla metoder för att 

inkludera frågor om våld i nära relationer som en del av anamnesen för att identifiera 

våldsutsatta kvinnor och erbjuda hjälp (Heimer & Berglund, 2010). Denna studie visar på att 

om detta ska vara möjligt krävs mer utbildning för berörd vårdpersonal och att 

sjuksköterskorna överlag på aktuella akutmottagningen i dagsläget inte har den kunskap och 

kompetens som de själva önskar för att ställa frågan.  
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Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor på akutmottagningar överlag är mer 

uppmärksamma på våldsutsatthet och att akuten oftare har handlingsprogram för detta 

(Berglund & Stenson, 2010).  Genom intervjuerna i denna studie framkom det att de 

handlingsprogram som finns tillgängliga på den aktuella akutmottagningen, riktar sig till vad 

som ska göras om det visar sig att en vårdsökande blivit utsatt för våld och inte när och hur 

själva frågan ska ställas.  

 

De intervjuade sjuksköterskorna ansåg i stor uträckning att de upplevde ett obehag av att möta 

kvinnor som blivit utsatta för våld av sin partner samt att ställa frågan om våld till kvinnor 

som söker vård, då de anser att ämnet är för känsligt. Obehaget kan också förklaras med att 

sjuksköterskorna inte är säkra på vad som händer med svaret och att de inte alltid känner att 

de har tid att ta hand om det svar de får. Detta leder till känslor av frustration och ilska över 

att inte ha tiden att hjälpa de utsatta kvinnorna. På avdelningen fanns tillgång till en kurator 

som sjuksköterskorna uppgav att de gärna lägger över ansvaret på när det gäller att ta sig tid 

att prata med kvinnan i lugn och ro. Detta kan avspegla den tidspress som råder på 

avdelningen, men också att sjuksköterskorna vill lägga över ansvaret att ställa frågan till 

någon annan. Sjuksköterskorna känner dock att de känslor som ämnet berör kan hanteras med 

hjälp av diskussion och reflektion med arbetskamrater och lämnas på arbetet vid arbetspassets 

slut. Det är då inte något som de tar hem och funderar på utanför arbetstid.    

 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson identifierar målet för omvårdnad som att hjälpa 

individer, sjuka eller friska, att så snabbt som möjligt återvinna sitt oberoende när det gäller 

att utföra olika sysslor relaterade till grundläggande mänskliga behov. Mänskliga behov som 

Henderson identifierar är ”mat, kärlek, erkännande, känslan av att vara till nytta, ömsesidig 

samhörighet och ömsesidigt beroende av andra i den mänskliga kontexten” (Henderson, 

1997).  Att ställa frågan om våld för att identifiera utsatta kvinnor, är ett sätt att närmare 

kunna stötta dem i att återvinna sitt oberoende och återfå resurser för att tillgodose 

grundläggande behov, det kan också ses som ett erkännande för den våldsutsatta kvinnan. Att 

vidare stötta en våldsutsatt kvinna att lämna våldsutövaren kan ses som ett sätt att hjälpa 

henne att återfå detta oberoende, då våldsutsatta kvinnor ofta befinner sig i en 

beroendeställning. I intervjuerna framkom att den våldsutsatta kvinnan ofta kan ses som 

tillbakadragen och svag. Detta kan visa på brist på kraft och även vilja, något som Henderson 

identifierar som resurser för att tillgodose dessa grundläggande behov. För att återvinna dessa 
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kan det behövas stort mått av stöd, ett stöd som skulle kunna utgöras av en sjuksköterska 

(Henderson, 1997).    

 

Metoddiskussion  

 

Intervjuerna baseras på sjuksköterskornas egna tankar och känslor gällande att ställa frågan 

om våld i nära relationer. Svaren som sjuksköterskorna i studien gav är därmed individuella 

och personliga men möter studiens syfte vilket därmed ger en giltighet. Resultaten är inte 

generaliserbara, men det är rimligt att anta att de är överförbara på motsvarande miljöer. Vad 

som framgår i intervjuerna är sjuksköterskornas subjektiva upplevelser och känslor kring det 

studerade ämnet. Validitet för en studie innebär att studien mäter det den är avsedd att mäta 

och ger den information som är önskad (Polit & Beck, 2009). Detta uppfylldes genom att ett 

specifikt frågeformulär användes i studien, utformat för att besvara syftet och intervjuerna 

utfördes med personer som kunde ge önskad information om det studerade ämnet. Reliabilitet 

innebär att studien är utförd på ett för studiens syfte korrekt sätt (Polit & Beck, 2009). Detta 

uppnåddes då syftet var att undersöka upplevelser och erfarenheter av att ställa frågan om 

våld och intervjuguiden reviderades för att bättre uppnå detta syfte. Under intervjuerna 

framkom sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter kring att ställa frågan om våld till 

kvinnor som söker vård. Informationen som framkom besvarade studiens syfte.   

 

Intervjuerna som utfördes var kortare än vad som innan hade förväntats, samt var relativt få 

till antalet. Detta är värt att ta i beaktning om det kan ha påverkat resultatet ur aspekten att 

någon information missats. Intervjuerna utgick strikt från intervjuguiden och det är möjligt att 

fler följdfrågor skulle gjort intervjuerna längre och att mer underlag framkommit. Det fanns 

enbart möjlighet att närvara på det aktuella sjukhuset en dag vilket också påverkade 

möjligheten att utföra fler intervjuer än dessa åtta.   

 

Författarna till denna studie studerar själva till sjuksköterskor och har därmed erhållit 

grundläggande utbildning inom ämnet våld i nära relationer. En av författarna har gått en 

fördjupande utbildning i ämnet på 15 högskolepoäng. Detta ger en förförståelse för ämnet, 

med vilket man menar den bild som författarna har av det som studeras i form av teoretisk 

kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Denna förförståelse är i detta fall oundviklig, något som författarna haft i beaktning under 

studiens gång. Dock kan denna förförståelse undermedvetet ändå påverka det resultat som 
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framkommer av studien. Under intervjuerna är det möjligt att sjuksköterskorna på ett eller 

annat vis påverkas av intervjuarna (i detta fall författarna), vilket i sin tur kan komma att 

påverka resultatet. Erfarenhet av kvalitativ forskningsansats och därmed innehållsanalys är 

begränsad, vilket även detta kan påverka studiens resultat. 

 

Kliniska implikationer 

Utbildning och kunskap i ämnet kan dels ge starkare känsla av beredskap inför att ställa 

frågan om våld i nära relationer, men också för att hantera svaret. Detta verkar påverka hur 

sjuksköterskor ser på att ställa frågan på rutin. För att en fråga om våld i nära relationer ska 

kunna bli en del av anamnesen krävs det att sjuksköterskor får den kunskap på området som 

krävs för att känslan av beredskap ska stärkas. Idag är utbildningsnivåerna inom ämnet olika 

för olika sjuksköterskeprogram, vilket gör att kunskapen skiftar. På en akutmottagning, som 

ofta möter den våldsutsatta kvinnan först, kan utbildningsdagar inom ämnet vara en god idé 

för att stärka sjuksköterskorna i det mötet. Mer forskning på området kan påverka huruvida 

mer utbildning införs men också hur denna utformas.  

 

Slutsats 

Studien visar på starka känslor kring ämnet våld i nära relationer och att det är komplext för 

sjuksköterskorna att ställa frågan om våld. Att möta en våldsutsatt kvinna väcker många 

känslor för sjuksköterskorna. Brist på tid i mötet med den våldsutsatta kvinnan samt 

utbildning i ämnet påverkar känslan av beredskap för att kunna ställa frågan om våld i nära 

relationer rutinmässigt och det råder delade meningar om huruvida detta bör vara en 

rutinmässig fråga. Tid och utbildning påverkar även känslan av omhändertagandet av kvinnan 

efter att frågan faktiskt ställs. Resultaten tyder på att om det ska vara möjligt att införa frågan 

som rutin krävs mer utbildning för sjuksköterskor i ämnet för att öka kunskap och beredskap.
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     BILAGA 1 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 
      

INTERVJUGUIDE 

Frågorna är en vägledning för intervjuarna som kan ställa egna följdfrågor för att uppmuntra 

informanterna till att utveckla sina svar. 

 

Disposition 

Allmänna frågor 

Mötet med den våldsutsatta kvinnan 

Att ställa frågan 

Sjukvårdens ansvar 

Egen reflektion 

 

Fråga 1 

Hur länge har du arbetat inom hälso- och sjukvården? 

 

Fråga 2 

Hur länge har du arbetat inom akutsjukvården? 

 

Fråga 3 

Har du fått någon utbildning om våld i nära relationer? 

 

Fråga 4 

Hur ser rutinerna ut i verksamheten gällande att ställa frågan? 

 

Fråga 5 

Hur ser du på sjuksköterskans uppgift att undersöka orsaken till att kvinnan söker vård? 
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Fråga 6 

Vad skulle få dig att fråga en kvinna som söker vård om våldsutsatthet? 

 

Fråga 7 

Om det visar sig du i ditt arbete möter en kvinna som blivit utsatt för våld av sin partner, hur 

handlade du eller tror du att du handlar/reagerar då? 

 

Följdfrågor till fråga 7 

• Vilka tankar och känslor väcker det hos dig? 
• Kände du att du behövde hantera dessa känslor och tankar och i sådana fall, hur gjorde 

du det? 
• Upplever du några svårigheter i möten med våldsutsatta kvinnor? 
• Vilken beredskap tycker du att du har inför att möte en kvinna som har blivit utsatt för 

våld av sin partner? 

Fråga 8 

Vad tror du påverkar dessa kvinnor att be sjukvården om hjälp? 

 

Fråga 9 

Hur går diskussionen i personalgruppen kring problemen med våldsutsatta kvinnor? 

 

Fråga 10 

Vad anser du om att ställa frågan om våld i nära relationer som en del av anamnesen? 

 

 

 

 

 

 

 

 


