
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap  
 

 

Vårdpersonalens känslor i mötet med den våldsutsatta kvinnan 

inom akutsjukvården 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare     Handledare   

Frida Englund    Tove Godskesen 

Jonas Nilsson 

     Examinator 

     Helena Fabian 

   

Examensarbete i Vårdvetenskap, 15 hp 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

VT 2012



   

2 
 

SAMMANFATTNING 

Syfte: Att undersöka vårdpersonalens känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor inom 

akutsjukvården. Metod: Kvalitativ studie med halvstrukturerad intervjumetod. Tretton 

sjuksköterskor och undersköterskor inom akutsjukvården blev intervjuade om mötet med 

våldsutsatta kvinnor genom tio halvstrukturerade frågor. Resultat: Vårdpersonalen saknade 

kunskap om våld i nära relationer och kände sig inte beredda att möta en kvinna utsatt för våld 

trots framtagna riktlinjer och handlingsplaner. Mötet med våldsutsatta kvinnor väckte många 

starka känslor som ilska och frustration, men också medkänsla och empati. Frågan om 

våldsutsatthet upplevdes som komplicerad att ställa av vårdpersonalen. Faktorer som tidsbrist 

och bristen på avskildhet försvårade arbetet. Vårdpersonalen ansåg att det var akutsjukvårdens 

ansvar att ställa frågan, men det var oklart vem som bar det yttersta ansvaret. Slutsats: För att 

kvinnor utsatta för våld ska få ett gott omhändertagande behöver vårdpersonalen inom 

akutsjukvården mer utbildning och tid. Det är av betydelse att arbetsledningen eftersträvar ett 

öppet klimat för diskussion kring dessa frågor och markerar att våld i nära relationer är en lika 

viktig fråga som andra medicinska tillstånd inom akutsjukvården.   

 

Nyckelord: Attityder hos hälsovårdspersonal, känslor, våld i nära relationer, våldsutsatta 

kvinnor, akutsjukvård 
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ABSTRACT 

Objective: To investigate health care professionals’ emotions in the meeting with women 

who experience intimate partner violence within emergency care. Methods: Qualitative study 

with semi-structured interview methodology. Thirteen nurses and nursing assistants within the 

emergency care shared their thoughts in interviews about the meeting with abused women 

through 10 semi-structured questions. Results: Health care professionals lacked knowledge 

about intimate partner violence and did not feel prepared to meet an abused woman despite 

developed guidelines and instructions. The meeting induced many strong emotions such as 

anger and frustration, but also compassion and empathy. The issue was perceived as 

complicated by the health care professionals. Factors such as lack of time and privacy 

hampered their work. They felt that it was the emergency care’s responsibility to address the 

issue, but with different views about whose obligation it was to raise the question. 

Conclusion: To provide good care for abused women, the health care professionals in the 

emergency care need more training and time. It is important that management encourages 

discussion and clarifies that intimate partner violence is just as essential as any other medical 

issues in the emergency care. 

 

Keywords: Attitudes of Health Personnel, Emotions, Domestic violence, Intimate partner 

violence, Emergency care  
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INTRODUKTION 

  

Våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem. Oberoende om våldet är psykiskt, fysisk eller 

sexuellt strider det mot mänskliga rättigheter (World Health Organization [WHO], 2011). 

WHO uppger att 15 – 71 % av världens kvinnor någon gång har varit utsatta för våld och som 

Socialstyrelsen (2009) beskriver det så är utövaren av våldet oftast en närstående person till 

kvinnan och oftast en man. 

  

Våld mot kvinnor är inte bara ett globalt hälsoproblem, det är också ett samhällsekonomiskt 

problem. Socialstyrelsen beräknande att sjukvårdskostnaden under 2006 för kvinnor som 

blivit utsatta för våld i nära relation var 38 miljoner kronor i Sverige (Socialstyrelsen, 2009). 

Förenta nationerna (FN) antog 1993 en deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. I 

deklarationen definieras mäns våld mot kvinnor på följande sätt: 

  

”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” 

(SKL, 2006, s. 12) 

 

Nationellt centrum för kvinnofrid 

Nationellt centrum för kvinnofrid [NCK] bedrivs av Uppsala universitet och är ett kunskaps- 

och resurscentrum som arbetar på nationell nivå med utbildning, forskning och utveckling av 

omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor. Detta sker på uppdrag av regeringen och har sin 

kliniska enhet i anslutning till Akademiska sjukhuset i Uppsala. En viktig del av deras arbete 

är att ge stöd till klinisk verksam vårdpersonal och att ge utbildning till blivande vårdpersonal 

(http://www.nck.uu.se/).  

 

Förekomst nationellt i Sverige 

Mer än var tredje kvinna har varit utsatt för våld av en tidigare sambo eller make i Sverige 

och ungefär var tionde kvinna med en nuvarande sambo eller make har någon gång varit utsatt 

för våld. Bland alla dessa händelser hade endast 15 % av kvinnorna vänt sig till polisen och 

den vanligaste orsaken var att händelsen ansågs för obetydlig (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001). Under 2011 anmäldes 20 791 fall av våld mot kvinnor 

över 18 år i Sverige där förövaren var bekant för offret och 12 471 av dessa skedde i en nära 

relation (Brottsförebyggande rådet, 2012).  
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Förekomst inom hälso- och sjukvården 

Hälso- och sjukvårdens skyldighet är att erbjuda god och säker vård, vilket innebär en 

skyldighet att omhändertagandet och bemötandet av våldsutsatta kvinnor måste vara 

professionellt och lättillgängligt. Kvinnor söker hjälp efter ett övergrepp inom ett flertal olika 

medicinska specialiteter, vilket innebär att våld i nära relationer måste uppmärksammas i 

samtliga delar av vården (NCK, 2010). Inom slutenvården uppges 220 – 570 vårdplatser per 

år vara upptagna av kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation (Glenngård, Steen 

Carlsson & Berglund, 2011). Flertalet av de kvinnor som hittas avlidna efter att ha blivit 

utsatta för våld hade tidigare sökt sjukvård, vilket visar att screening av våldsutsatta kvinnor 

har varit otillräcklig (Sharps et al., 2001).  

 

Akutsjukvård och våld i nära relationer 

I Sverige dör cirka 17 kvinnor per år som en följd av våld och av dessa hade 44 – 78 % 

kontaktat akutsjukvården innan. Akutsjukvården är oftast den första och i allmänhet enda 

instansen inom hälso- och sjukvården som möter den våldsutsatta kvinnan. Våld i nära 

relationer har länge varit uppmärksammat inom denna verksamhet, men förbises ofta när en 

kvinna söker för andra medicinska orsaker än våldsrelaterade skador (NCK, 2010). Ungefär 

hälften av vårdpersonalen inom akutsjukvården hade mött en våldsutsatt kvinna den senaste 

månaden och var femte hade träffat på samma kvinna som sökt upprepade gånger för 

våldsrelaterade skador (Leppäkoski, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2010). En stor del av de 

kvinnor som inte sökte akutsjukvården uppgav att anledningen var bland annat rädsla för 

konsekvenserna av att tala om våldet och att inte få den hjälp de behövde. Andra orsaker var 

risk för upptrappning av våldet men också att kvinnan tyckte sig kunna hantera situationen 

själv (Djikanović et al., 2011a; Fanslow & Robinson, 2009). Inom den prehospitala 

sjukvården är ambulanspersonalen oftast den första kontakten för våldsutsatta kvinnor och de 

har fördelen att kunna observera tidiga tecken på att våld förekommit (Edlin, B. Williams & 

A. Williams, 2010).  

 

Omhändertagande av våldsutsatta kvinnor 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är att undersöka om patienten har utsatts för våld (Natan 

& Rais, 2010). Enligt NCK (2010) bör frågan om våld i nära relationer ställas till samtliga 

kvinnor när de kommer i kontakt med hälso- och sjukvården. Akademiska sjukhuset i Uppsala 

har i samarbete med NCK utformat en handlingsplan för omhändertagandet av våldsutsatta 

kvinnor (Landstinget i Uppsala län, 2010). Bland vårdpersonal utan utbildning inom våld i 
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nära relationer, var läkarna mer benägna att ta upp frågan än sjuksköterskorna och detta gällde 

framförallt inom akutsjukvården. Detta kunde hos sjuksköterskorna kopplas till en känsla av 

osäkerhet inför situationen (Gutmanis, Beynon, Tutty, Wathen & MacMillan, 2007). 

 

De våldsutsatta kvinnornas perspektiv 

Endast 22 % av kvinnor utsatta för våld vänder sig till hälso- och sjukvården för hjälp. Trots 

det låga antalet var de flesta nöjda med den hjälp de fick när de sökte hjälp för våldsutsatthet 

(Djikanović et al., 2011a). Kvinnor som blivit utsatta för våld i en nära relation hade i större 

utsträckning ytterligare ett hälsoproblem, t.ex. magbesvär, kronisk smärta och depression. 

Sextiosex procent av de kvinnor som sökte för huvudvärk uppgav även att de hade varit 

utsatta för fysiskt våld under en längre tid (Kramer, Lorenzon & Mueller, 2004). I mötet med 

sjukvården upplevde många av de våldsutsatta kvinnorna att vårdpersonalen var stressade, 

men omtänksamma. Det har även framkommit ett önskemål från kvinnor om att 

vårdpersonalen skulle ställa frågan om de varit utsatta för våld, men också lyfta frågan om hur 

skadorna har uppkommit (Mayer, 2000). Många kvinnor upplever och anser att 

vårdpersonalen lättare samtalar om sakuppgifter kring de fysiska skadorna än om de 

emotionella aspekterna (Djikanović, Lo Fo Wong, Stevanovic, Celik & Lagro-Janssen, 

2011b; Liebschultz, Battaglia, Finley & Averbuch, 2008; Mayer, 2000; Robinson 2010). 

 

Att ställa frågan 

Screening är en metod för att tidigt upptäcka våld i nära relationer hos patienter som söker 

hälso- och sjukvården. Trots rekommendationerna kring rutinmässig screening pekar 

forskning på att vårdpersonal inte rutinmässigt ställer frågan om våldsutsatthet (Sprague et al., 

2012). Den mest förekommande orsaken till att frågan inte ställs rutinmässigt var 

vårdpersonalens rädsla för att patienten kunde uppleva frågan identitetskränkande, osäkerhet i 

hur frågan bör ställas, brist på tid, men också att det var den utsattes eget fel och inte 

vårdpersonalens ansvar (Sundborg, Saleh-Stattin, Wändell & Törnkvist, 2012).  

 

En annan orsak till att våld i nära relationer inte uppmärksammas var att vårdpersonalen inte 

ansåg att detta inte förekommer i lika stor grad som forskningen har visat eller att den 

våldutsatte får skylla sig själv (Sprague et al., 2012). Andra har misstrott sanningshalten i 

kvinnornas historia och därmed saknat förståelse för deras situation (Robinson, 2010).  

Studier har visat att vårdpersonal tolkade problemet som socialt och inte medicinskt.  

En av de mest dominerande faktorerna till att vårdpersonalen inte ställde frågan om 

våldsutsatthet var brist på utbildning (Guillery, Benzies, Mannion & Evans, 2012; Häggblom 
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et al., 2005; Leppäkoski et al., 2010; Natan & Rais, 2010; Stinson & Robinson, 2006; 

Sundborg et al., 2012). Vårdpersonal saknar ofta utbildning om våld i nära relationer, vilket 

bidrar till brist på förståelse för våldsutsatta kvinnor (Häggblom, Hallberg & Möller, 2005). 

 

Vårdpersonalens perspektiv  

Vårdpersonal inom akutsjukvården är många gånger de första som möter den våldsutsatta 

kvinnan och har en betydande roll i att identifiera dem (NCK, 2010). Bristande kunskap bland 

vårdpersonal om våld i nära relationer har kopplats till negativa attityder mot våldsutsatta 

kvinnor (NCK, 2010; Lawoko, et al., 2011). I en uppmärksammad studie som genomfördes 

vid akutmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm beskrevs negativa attityder hos 

vårdpersonalen, med skuldbeläggning och negativa uppfattningar gentemot våldsutsatta 

kvinnor (Lawoko, Sanz, Helström & Carsten, 2011). Dessutom ansåg vårdpersonalen att våld 

i nära relationer ofta är ett resultat av narkotikaanvändning eller alkoholkonsumtion 

(Häggblom et al., 2005; Sundborg et al., 2012).  

 

Problemformulering 

Akutsjukvården som verksamhet karaktäriseras av en många gånger hög arbetsbelastning med 

ett stort patientflöde, där öppna landskap ger en begränsad möjlighet till avskildhet för samtal. 

Trots framtagna handlingsplaner och undervisning för akutsjukvårdens personal finns det 

hinder till varför inte våldet upptäcks. Det är således angeläget att få ökad insikt i 

vårdpersonalens känslor och upplevelser kring mötet med kvinnor utsatta för våld i nära 

relationer.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka vårdpersonalens känslor i mötet med 

våldutsatta kvinnor inom akutsjukvården. 

 

 

METOD 

 

Design 

En empirisk studie med deskriptiv kvalitativ ansats.  
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Urval 

Studiens population utgjordes av 13 informanter som bestod av tio sjuksköterskor och tre 

undersköterskor (tabell 1). Samtliga uppfyllde inklusionskriterierna av minst sex månaders 

yrkesverksamhet inom akutsjukvård och verksamma vid en specialitet inom samma 

verksamhetsområde. Informanterna arbetade vid: akutmottagning, akutvårdsavdelning samt 

ambulans vid två olika landsting i Mellansverige. Rekryteringen skedde både genom ett 

bekvämlighetsurval via en akutmottagning och med snowball sampling för att få kontakt med 

informanter från andra verksamheter inom akutsjukvården (tabell 2).  

 

Tabell 1. Översikt över informanter. 

Befattning Antal Kön 

(fördelning av informanter) 

År inom akutsjukvården 

Sjuksköterska 

 

Undersköterska 

10 

 

3 

Kvinnor (7)  

Män  (3)  

Kvinnor (3)   

Män  (0)   

6 mån – 4,5 år 

 

2 – 4 år 

 

 

Tabell 2. Antal informanter efter specialitet inom akutsjukvården. 

Antal Specialitet inom akutsjukvården 

5 

3 

2 

1 

2 

Kirurgi 

Ambulans 

Internmedicin 

Gynekologi 

Akutmottagning 

 

 

Datainsamlingsmetod 

Tio halvstrukturerade frågor användes för att låta informanterna få utrymme att reflektera mer 

fritt kring sina tankar och erfarenheter (Polit & Beck, 2010). För att hjälpa informanterna att 

resonera vidare kring sina svar fanns flertalet följdfrågor tillgängliga för intervjuarna att 

använda sig av. Frågorna berörde vårdpersonalens känslor i mötet med den våldsutsatta 

kvinnan, deras tankar, upplevelser och uppfattningar. Även mer organisatoriska frågor kring 

ansvarsfördelning, rutiner och utbildning togs upp (se bilaga 1). En pilotintervju genomfördes 

för att utvärdera intervjuguiden, en revidering av guiden ansågs inte nödvändig. Resultatet av 

pilotintervjun ansågs dessutom ha tillräcklig kvalitet för att inkluderas i studien. 
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Tillvägagångssätt 

Avdelningschefen vid akutmottagningen tillfrågades och lämnade sitt godkännande för 

rekrytering (se bilaga 2). Information om deltagande i studien gavs i samband med ett 

informationstillfälle på akutmottagningen i form av en muntlig presentation. Där lämnades 

också ett informationsbrev riktat direkt till potentiella informanter med information om syfte 

och genomförande av studien (se bilaga 3). Informationsbrevet var utformat enlig Codex 

(2012) krav på forskning som involverar människor. Av brevet framgick att deltagandet var 

frivilligt och att informanterna när som helst kunde avbryta sin medverkan.   

 

Majoriteten av informanterna rekryterades genom snowball sampling. Detta tillvägagångssätt 

var en metod som fungerade som ett bra komplement vid rekryteringen. Efter att ha intervjuat 

vårdpersonal vid akutmottagningen gavs tips på andra personer som skulle kunna vara 

värdefulla att intervjua och kontaktades direkt av författarna. Dessa fick även de ta del av 

informationsbrevet och en muntlig presentation av studien innan de gav sitt godkännande till 

att delta. Intervjuerna genomfördes i en avskiljd och lugn miljö intill arbetsplatsen då det 

eftersträvades en så öppen atmosfär som möjligt, där informanterna kunde uppmuntras att 

prata fritt kring frågorna (Polit & Beck, 2010). Samtliga intervjuer spelades in på band och 

varierade mellan 6 - 16 minuter. 

 

Etiska överväganden 

Intervjuerna avidentifierades och förvarades digitalt på ett säkert sätt för att förhindra 

obehöriga att få tillgång till dem. Samtliga försiktighetsåtgärder vidtogs i enlighet med World 

Medical Association Declaration of Helsinki (2008). All berörd vårdpersonal informerades 

om att all insamlad data endast kommer att nyttjas för denna studie.  

 

Bearbetning och analys 

Intervjuerna överfördes till dator innan de transkriberades ordagrant med hjälp av 

programvaran Express Scribe (v 5.54). För att inhämtad data skulle analyseras och belysas på 

rätt sätt utifrån studiens syfte användes en innehållsanalys utformad av Graneheim och 

Lundman (2004). Med hjälp av denna metod synliggjordes de uppenbara elementen i 

innehållet (Olsson & Sörensen, 2005). Bearbetning av materialet strukturerades genom 

meningskoncentrering, vilket innebar att från det transkriberade materialet kunde författarna 

tillsammans identifiera meningsbärande enheter. För att innehållet i enheterna skulle bli 

tydligare kondenserades dessa och på så vis kunde innehållet minimeras utan att själva 
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innebörden i meningen försvinner (Olsson & Sörensen, 2005). De kondenserade meningarna 

kodades och kategoriserades efter innebörd och område, vilket blev grunden till ett 

övergripande tema (tabell 3).  

 

 

Tabell 3. Exempel av innehållsanalysen. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

mening 

Kod Subkategori Kategori TEMA 

 

Det är ingen som har lärt mig 

på skolan hur jag ska agera 

som undersköterska, det finns 

ingen på avdelningen som 

har förklarat hur man ska 

agera eller tänka eller göra 

när man möter en kvinna som 

har blivit utsatt för våld. 

Ingen utbildning inom 

skola eller verksamheten 

Ingen utbildning i 

ämnet 

 Behov av 

utbildning 

ORGANISATIO

N OCH 

UTBILDNING 

 

 

VÅRDPEROSN

ALENS MÖTE 

MED DEN 

VÅLDSUTSATT

A KVINNAN 

ÄR 

KOMPLEXT 

Näst intill obefintlig. Och det 

skrämmer mig lite grann efter 

som att jag jobbar på en 

akutvårdsavdelning och nu 

när jag tänker på det så är det 

väldigt skrämmande att vi 

inte har mer beredskap och 

kunskap inom ämnet. 

Rädsla över att inte ha 

rätt kunskap och 

beredskap i 

problematiken kring 

våldsutsatta kvinnor 

Upplevelse av att 

tillräcklig kunskap och 

beredskap inte finns 

Beredskap 

Jag är i dagsläget nu, väldigt 

osäker på hur jag skulle agera 

om jag skulle möta en sådan 

patient på min arbetsplats 

imorgon. 

Osäkerhet i att möta och 

hantera problemet med 

våldsutsatta kvinnor 

Osäkerhet i mötet med 

våldsutsatta kvinnor 

Omhändertagandet 

ATT STÄLLA 

FRÅGAN 

Det kan vara så här typiska 

exempel om en kvinna och 

hennes sambo eller man eller 

pojkvän eller vad det är och 

följer med till akuten eller in 

till oss och är väldigt... 

beskyddande eller vad man 

ska säga och visar att ”jag 

lämnar inte min fru eller 

flickvän själv”… det är ju 

sådana här typiska exempel 

Typiskt exempel på 

våldsutsatthet är 

överbeskyddande partner 

Tecken på 

våldsutsatthet är 

överbeskyddande 

partner 

Tecken på 

våldsutsatthet 
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RESULTAT 
 

Gemensamt under samtliga intervjuer var att informanterna reflekterade och resonerade kring 

mötet med den våldsutsatta kvinnan och det framkom att mötet väcker mångsidiga känslor 

och tankar. Analysen av intervjuerna resulterade i ett tema, vårdpersonalens möte med den 

våldsutsatta kvinnan är komplext. Tolv subkategorier identifierades efter att materialet 

kondenserats, dessa delades sedan in under tre kategorier (tabell 4).  

 

Tabell 4. Översikt över kategorier och tema. 

TEMA VÅRDPERSONALENS MÖTE MED DEN VÅLDSUTSATTA KVINNAN ÄR 

KOMPLEXT 

Kategori ORGANISATION OCH 

UTBILDNING 

KÄNSLOR OCH 

TANKAR  

 

ATT STÄLLA FRÅGAN 

Subkategori Behov av utbildning 

Beredskap 

Brist på tid och resurser 

Samtal inom 

personalgruppen 

Vårdpersonalens ansvar 

Vårdpersonalens 

perspektiv 

Hantering av känslor 

Medkänsla och empati 

Tecken på våldsutsatthet 

Svårigheter med att ställa 

frågan 

Riktlinjer 

Omhändertagandet 

 

 

 

Organisation och utbildning 

Behov av utbildning 

Sju av 13 informanter hade fått utbildning om våld i nära relationer som en del av sin 

grundutbildning. Trots detta ansåg samtliga inte ha tillräckligt mycket kunskap om 

våldsutsatta kvinnor och dess problematik. En informant uttryckte även en önskan om att få 

fortsatt utbildning även efter grundutbildningen. Flera beskrev behovet av utbildning, att det i 

sin tur skulle leda till en större självsäkerhet och därmed bidra till ett bättre omhändertagande.  

 

”Jag måste säga, jag har fått för lite utbildning för att jag ska kunna veta vad som är bäst.” 

(SSK 7). 

 

Beredskap 

Flera berättade att arbetsgruppen hade generellt otillräcklig beredskap för att kunna möta och 

omhänderta kvinnor utsatta för våld, vilket medförde en osäkerhet i gruppen. En informant 

beskrev sin oro kring bristen på beredskap:  
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”Vi har näst intill obefintlig beredskap. Och det skrämmer mig lite grann efter som att jag 

jobbar på en akutvårdsavdelning och nu när jag tänker på det så är det väldigt… 

skrämmande att vi inte har mer beredskap och kunskap inom ämnet.” (SSK 1) 

 

Tre informanter beskrev att arbetslivserfarenhet gav praktisk grund att stå på när de kom i 

kontakt med våldsutsatta kvinnor. Trots avsaknaden av teoretiska grundkunskaper var 

upplevelsen ändå att de kunde bemöta problematiken på ett bra sätt. Bland de sju informanter 

som fått utbildning kring våld i nära relationer ansåg sig bara en ha tillräcklig beredskap för 

mötet. Detta efter att på eget initiativ läst en kvällskurs inom ämnet och därmed fått en ökad 

beredskap. 

 

Brist på tid och resurser 

Tidsbrist och tung arbetsbelastning var en återkommande anledning till varför våldsutsatta 

kvinnor inte blev tillfrågade eller omhändertagna som det var önskvärt enligt informanterna. 

Att inte hinna sitta ned för att samtala i det akuta skedet återspeglar informanternas vardag 

inom akutsjukvården. Många av dem uttryckte vikten av att ha tid men också bättre resurser 

för att omhändertagandet av kvinnan ska ske på bästa sätt då hon söker akutsjukvården. 

 

“Det är väldigt svårt att få tid och den avskildheten som krävs liksom att man ska våga 

berätta.” (SSK 8) 

 

Samtal inom personalgruppen 

Informanterna fick frågan om samtal om våld i nära relationer förekom inom 

personalgruppen. Många beskrev att ämnet inte diskuterades överhuvudtaget på arbetsplatsen, 

medan någon beskrev samtal fyllda av empatiska känslor för dessa utsatta kvinnor. En 

informant uttryckte sitt missnöje över att problematiken inte uppmärksammas på 

arbetsplatsen: 

 

“Men mer att det är hemskt men att man inte gör mer än så än att prata och diskuterar det 

men sen händer det inget mer.” (SSK 3) 

 

Informanterna reflekterade även över arbetsplatsens samtalsklimat. En informant ansåg att 

arbetsklimatet inte öppnade för samtal kring problemet och att ämnet inte var lika socialt 

accepterat som i andra delar av akutsjukvården. Enstaka informanter kunde också berätta om 

fördomar på sina arbetsplatser: 
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”Det är vanligare i sådana relationer, man ser lite mer lättvindigt på det (…) Det är inte så 

jättesynd för att dem kan få skylla sig själv lite.” (USK 2) 

 

Vårdpersonalens ansvar 

Många av informanterna ansåg att det var sjukvårdens ansvar och uppgift att undersöka om 

kvinnor som söker akutsjukvård är utsatta för våld. Vem som däremot hade det yttersta 

ansvaret att ställa frågan om våldsutsatthet var inte klart. En av informanterna ansåg att det 

var läkarens ansvar att ställa frågan. En informant berättade följande: 

 

“Jag känner inte att det är min primära uppgift och undersöka om kvinnan utsatts för våld 

hemma. (…) Det är ingenting som vi sjuksköterskor lägger oss i det får läkarna ta hand om. 

(…) Man lämnar liksom över till någon annan och hoppas på att det blir gjort.” (SSK 5) 

 

Känslor och tankar 

Vårdpersonalens perspektiv 

Informanterna beskrev sina känslor kring den våldsutsatta kvinnans situation. Att veta att 

kvinnan är utsatt för våld, men att inte kunna agera eller hjälpa henne, väckte känslor som 

maktlöshet och frustration. Särskilt om kvinnan befann sig i mer utsatt situation genom 

missbruk eller hemlöshet. Samtidigt fanns också en känsla av att vilja skydda kvinnan från en 

våldsam partner.  

  

“Mycket uppgivenhet att man tycker väldigt synd om dem och man förstår att de verkligen har 

det jobbigt och det kanske ofta är kvinnor som har det jobbigt på många sätt. En del 

missbrukare och hemlösa och sådana, då känner man ju att man verkligen vill hjälpa dem.” 

(SSK 10) 

 

Under intervjuerna framkom det olika föreställningar kring vilka kvinnor som utsätts för våld 

i nära relationer. Några informanter kunde ge uttryck för fördomar om dessa kvinnor och en 

negativ attityd kunde ibland skönjas. 

 

“Hon är alkoholist och han är alkoholist och där blir det lite sådär, det är vanligare i sådana 

relationer att sådant här sker och man ser lite mer lättvindigt på det.” (USK 1) 
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Informanterna hade tankar och funderingar kring våld mot kvinnor och varför de inte söker 

hjälp från akutsjukvården. Flera antog att kvinnorna var rädda för att bli utsatta för 

repressalier från sin partner, skuldbeläggning och skam. Flera informanter trodde också att 

resurser och kunskap inte fanns att tillgå eller att kvinnorna var rädda för att bli nekade vård 

och att akutsjukvården på så sätt skulle brista i sitt omhändertagande. 

 

“Det är hur deras partner ska reagera om dem, att det blir värre för dem om dem får reda på 

att dem har gått och sökt hjälp.” (SSK 8) 

 

Hantering av känslor 

Det framkom i fyra intervjuer att informanterna kände ett behov av att hantera och bearbeta de 

känslor som uppkommit i mötet med våldsutsatta kvinnor. Utan att bryta tystnadsplikten 

kunde informanterna ventilera sina känslor, till kollegor och med sina egna anhöriga. Det 

hjälpte dem att bearbeta och hantera problematiken.  

  

“Jag pratade med mina kollegor om det här och det var väl mitt sätt att hantera det. För det 

kände jag absolut att jag behövde prata med någon eller säga det här till någon eller hantera 

det här.” (SSK 1) 

 

Medkänsla och empati  

När informanterna ombads föreställa sig ett möte med en våldsutsatt kvinna i akutsjukvården 

väcktes känslor hos samtliga. Ilska, frustration, rädsla och oro var känslor som ofta beskrevs. I 

intervjuerna framkom det att de kände medkänsla och empati för kvinnor utsatta för våld. 

Även om informanterna inte ansåg sig ha kunskap inom området fanns en vilja att finnas där 

för kvinnorna och hjälpa till utifrån sina förutsättningar som vårdpersonal.  

 

“Men det blir mycket, vad säger man… medkänsla också. Man känner jättemycket med 

patienten och tycker jättesynd om.” (USK 1) 

 

Att ställa frågan 

Tecken på våldsutsatthet 

Genom att observera tydliga fysiska tecken på våldsutsatthet kände sig informanterna mer 

säkra och trygga med att fråga kvinnorna om våld i en nära relation. Tecken på våld kunde 

vara exempelvis blåmärken eller sår. De reflekterade vidare över då kvinnans anamnes inte 

stämde överens med den typ av skador som hon uppvisade eller om det fanns tydliga psykiska 
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tecken stärktes misstanken om våldsutsatthet. Det var däremot lätt att glömma bort att 

våldsutsatthet kunde vara en bidragande orsak till kvinnans hälsoproblem t.ex. depression. 

Likaså ansåg informanterna att om kvinnan hade en överbeskyddande partner med sig som 

inte ville lämna hennes sida kunde det tyda på våldsutsatthet. 

  

“Om hon var väldigt tillbakadragen, hade konstiga blåmärken, berättar konstiga olika 

versioner av historien.” (USK 2) 

  

Svårigheter kring att ställa frågan 

Det framkom vid intervjuerna att ämnet om våld i nära relationer ansågs viktigt och att 

problematiken borde uppmärksammas mer inom akutsjukvården. Informanterna ansåg att det 

var svårt att veta när frågan skulle ställas, då den kunde upplevas som känslig. Andra 

svårigheter som beskrevs var på vilket sätt frågan om våldsutsatthet skulle ställas, att finna 

rätt tidpunkt och att vårdmiljön inte alltid var passande att ställa frågan i. En informant 

beskrev oro för att kränka eller såra kvinnan: 

 

“Det kan vara svårt att ställa en fråga, eftersom kan upplevas väldigt kränkande om det nu 

inte skulle vara så.” (SSK 9) 

 

Riktlinjer 

Elva av de 13 deltagarna berättade att det inte fanns några rutiner på deras arbetsplatser och 

det var oklart hur och när frågan om våldsutsatthet skulle ställas. De två informanterna som 

kände till rutinerna hade letat fram handlingsplanerna själva efter att hört talas om dem. Det 

framkom däremot att dessa inte användes aktivt i det dagliga arbetet.  

 

”Ja, jo, det finns ju rutiner för det här, ja hur man ska gå till väga, hur man hanterar det så. 

Men det är ingenting som man pratar om tyvärr.” (SSK 9) 

 

Omhändertagandet 

Majoriteten av informanterna hade inte mött kvinnor utsatta för våld inom akutsjukvården och 

en orsak till detta var enligt dem att dessa kvinnor inte var vanligt förekommande inom den 

egna verksamheten. Delade meningar rådde kring vad som egentligen var bäst för kvinnan, 

men det fanns ändå en gemensam vilja att omhänderta kvinnan på det sätt de ansåg var bäst. 
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“Jag är i dagsläget nu, väldigt osäker på hur jag skulle agera om jag skulle möta en sådan 

patient på min arbetsplats imorgon.” (SSK 1) 

 

Gemensamt för alla informanter var att det fanns en stor osäkerhet vid omhändertagandet av 

dessa kvinnor. Om de mötte en våldsutsatt kvinna beskrev flertalet informanter att de inte 

hade tillräcklig kunskap för att veta hur de skulle genomföra omhändertagandet. 

 

 

DISKUSSION  

 

Informanterna i denna studie upplevde sig inte ha tillräcklig kunskap om våld i nära 

relationer, trots undervisning i ämnet under grundutbildningen. Trots framtagna riktlinjer och 

handlingsplaner hade de en känsla av bristande beredskap i omhändertagandet av kvinnor 

utsatta för våld, samt en önskan om mer tid och resurser. Informanterna ansåg att det var 

akutsjukvårdens ansvar att ställa frågan, men det var inte helt klart vem som hade det yttersta 

ansvaret.  

 

Mötet med våldsutsatta kvinnor väckte starka känslor som ilska och frustration, men samtidigt 

empati och medkänsla. Uppfattningar kring varför våldsutsatta kvinnor inte söker vård skiljde 

sig åt, men tänkbara orsaker var rädsla för upptrappning av våldet och att kvinnorna antog att 

akutsjukvården hade brister i sitt omhändertagande. Problematiken var inget som vanligtvis 

diskuterades inom den egna personalgruppen, men det framgick ett behov av få ventilera 

tankar och känslor kring möten med våldsutsatta kvinnor. 

 

Fysiska tecken väckte misstanke om våldsutsatthet och gjorde det lättare att ställa frågan, men 

glömdes bort när kvinnan enbart uppvisade psykiska symtom. Faktorer som tidsbrist, svårt att 

ordna avskildhet för ett samtal och rädsla för att kränka kvinnan påverkade vårdpersonalen att 

inte ta upp frågan med kvinnliga patienter som de mötte i sin verksamhet. Tydligt var att 

frågan ansågs som komplicerad att ställa och att den då hellre lämnades över till någon annan, 

med förhoppning om att de skulle ta hand om problemet. Vid omhändertagandet av kvinnor 

utsatta för våld i nära relationer uttryckte samtlig vårdpersonal osäkerhet i hur det skulle ske.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att informanterna upplevde sig ha låg kunskapsnivå kring våldsutsatta 

kvinnor, trots att över hälften hade fått utbildning i sin grundutbildning. Detta bidrog till att de 
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kände stor osäkerhet och samtliga framförde en önskan om mer utbildning i 

grundutbildningen, men också fortlöpande i den kliniska verksamheten. Upplevelsen av 

kunskapsbrist är återkommande och påverkar omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor, 

vilket framgår av ett flertal studier (Guillery et al., 2012; Häggblom et al., 2005; Leppäkoski 

et al., 2010; Natan & Rais, 2010; Stinson & Robinson, 2006; Sundborg et al., 2012). Denna 

studie visar även att arbetslivserfarenhet medverkar till en upplevd förbättrad beredskap i 

mötet med våldsutsatta kvinnor, vilket också överrensstämmer med andra studier där 

arbetslivserfarenhet anses vara en nyckelfaktor till graden av beredskap (Gutmanis et al., 

2007; Häggblom et al., 2005). 

 

Tidsbrist var ett vanligt förekommande hinder till varför vårdpersonal undviker att ställa 

frågan om våldsutsatthet (Guillery et al; 2012; Häggblom et al, 2005; Leppäkoski et al., 2010; 

Robinson, 2008; Sprague et al., 2012). Detta visar på vikten av att arbetsledning gör det 

möjligt organisatoriskt för vårdpersonalen att kunna ta den tiden för att erbjuda en våldsutsatt 

kvinna ett så bra omhändertagande och stöd som möjligt. Natan och Rais (2010) 

rekommenderar att ett öppet arbetsklimat eftersträvas där arbetsledningen ska visa att frågan 

om våldsutsatthet är minst lika viktigt som allt annat medicinskt. 

 

Informanternas tankar kring varför våldsutsatta kvinnor inte söker vård beskrevs bland annat 

vara att kvinnorna var rädda för negativa konsekvenser av det samt att inte få rätt bemötande 

av vårdpersonalen. Liknande uppfattningar bland vårdpersonal beskrevs av Djikanović och 

medarbetare (2011a). Samma författare kunde samtidigt visa att större delen av tillfrågade 

kvinnor räknade med hjälp från vårdpersonalen vid våldsutsatthet (2011b). 

 

Föreliggande studie visar att mötet med våldsutsatta kvinnor påverkar vårdpersonalen och 

framkallar mycket känslor, samt ett behov att kunna ventilera tankar och känslor. Att mötet 

med våldsutsatta kvinnor väcker känslor som frustration och hjälplöshet bekräftas av tidigare 

studier (Leppäkoski; 2010: Natan & Rais, 2010; Robinson, 2008; Sundborg et al., 2012). 

Även vårdpersonalens egna attityder är en viktig aspekt att arbeta med, för att få dem att ställa 

frågan oftare och känna sig tryggare i mötet. Detta kan uppnås genom att vårdpersonalen får 

bearbeta sina egna attityder som en del av utbildningen kring våld i nära relationer (Sundborg 

et al, 2012).  

 

När informanterna fick reflektera över hur frågan kring våldsutsatta kvinnor diskuterades 

inom personalgruppen så beskrev enstaka informanter att det i undantagsfall fanns fördomar 
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och negativa uppfattningar, som t.ex. att missbrukande eller socialt utsatta kvinnor i större 

utsträckning utsätts för våld. Att negativa attityder och fördomar ändå förekommer inom den 

svenska hälso- och sjukvården framgår av andra studier (Häggblom et al., 2005; Lawoko et 

al., 2011) och enligt Sundborg och medarbetare (2012) är en attitydsförändring viktig för att 

vårdpersonalen ska identifiera och omhänderta fler våldsutsatta kvinnor på bästa möjliga sätt. 

 

I denna studie beskrev informanterna vad som skulle få dem att identifiera att den 

vårdsökande kvinnan var utsatt för våld. Fysiska tecken som blåmärken och skador, men 

också en anamnes där händelseförloppet inte stämde överens med skadornas lokalisation och 

omfattning kunde få informanterna att misstänka och fråga vårdsökande patienten om 

våldsutsatthet. Resultatet överensstämmer med tidigare studier där fysiska tecken på våld 

anges stärka vårdpersonalens misstanke om våldsutsatthet (Robinson, 2008; Leppäkoski et al., 

2010). Andra studier har visat att kvinnor med bland annat återkommande buksmärta och 

huvudvärk kan vara utsatta för våld i en nära relation (Kramer, Lorenzon och Mueller, 2004), 

vilket beskrivs i landsingets egna riktlinjer (Landstinget i Uppsala län, 2010). 

 

Många verksamheter har framarbetat riktlinjer med handlingsplaner för omhändertagandet av 

kvinnor utsatta för våld. Trots det, så hade informanterna ingen kunskap om dessa dokument 

eller direktiv. Detta beskrivs även av Robinson (2008). Ett organisatoriskt hinder som utgör 

en svårighet kring att undersöka våldsutsatthet är bristen på avskildhet, samt snabba och ytliga 

möten inom akutsjukvården. Detta styrks också av tidigare forskning som framhåller att 

organisatoriska hinder och minskade resurser hindrar vårdpersonalen att samtala om 

våldsutsatthet med kvinnor som söker sig till akutsjukvården (Guillery et al., 2012; 

Leppäkoski et al., 2010; Sprague et al., 2012). 

 

Metoddiskussion 

Studiedesign 

Kvalitativ studiedesign valdes då studien avsåg att öka kunskapen kring vårdpersonalens 

känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor. Målgruppen fick således en större möjlighet att 

fördjupa sina svar och resonemang, jämfört med kvantitativ metod. Studiedesignen 

möjliggjorde dessutom anpassning och omformning vartefter ny kunskap och nya erfarenheter 

erhölls under datainsamlingen (Polit & Beck, 2010).  
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Studiedeltagare  

Det förekom inget bortfall av informanter och efter ha intervjuat 13 informanter ansågs 

materialet tillräckligt rikt och varierat för att kunna besvara studiens syfte (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Informanterna bestod av tio sjuksköterskor och tre undersköterskor, vilket 

var en svaghet i studien. Det saknades helt representanter från läkarkåren. Detta ansågs också 

vara en nackdel, då syftet med studien var att undersöka vårdpersonalens känslor i mötet med 

våldutsatta kvinnor inom akutsjukvården. Författarna tror att svaren som skulle ha 

framkommit under intervjuerna med läkarna skulle ha gett ytterligare perspektiv kring frågan 

om ansvarsfördelning. Könsfördelningen var ojämn, eftersom endast tre informanter var män 

och verksamma som sjuksköterskor. Denna könsfördelning reflekterar å andra sidan den 

faktiska könsfördelningen inom hälso- och sjukvården i Sverige. 

 

Urvalsmetod 

Med att välja ett bekvämlighetsurval begränsad enbart till den utvalda akutmottagningen 

riskerade studien att inte få optimala förutsättningar för så informativa källor som möjligt. Då 

metoden var både tids- och arbetsmässigt effektiv vägde det tyngre för studiens 

genomförbarhet i sin helhet (Polit & Beck, 2010). Intresset för att delta i intervjustudien 

visade sig vara svagt på akutmottagningen, vilket medförde att antalet deltagare från den 

ursprungliga studieplanen blev otillräckligt. Därför kompletterades rekryteringen med hjälp 

av snowball sampling där ytterligare informanter handplockades från andra landsting och 

verksamheter inom akutsjukvården. Nackdelen med denna urvalsmetod var att de tillfrågades 

utifrån tillgänglighet och inte efter graden av informationsrikedom (Polit & Beck, 2010). 

Detta orsakade att deltagarna hade relativt sett få yrkesverksamma år inom akutsjukvården 

och därmed begränsad klinisk erfarenhet. Fördelen blev däremot att studiepopulationen i sin 

helhet blev bredare genom att omfatta fler verksamheter inom akutsjukvården och därmed 

återspegla hela verksamhetsområdet bättre än om informanterna var begränsade till enbart 

akutmottagningen. 

 

Intervjumetod 

Genom att använda halvstrukturerade intervjufrågor minskade risken för att påverka 

informanternas svar. Halvstrukturerad metod möjliggjorde att ändra frågornas ordningsföljd 

och form under intervjun. Denna metod minskade däremot graden av strukturering i 

intervjuerna, eftersom informanterna kunde påverka intervjuns utveckling och inriktning, men 

med risken att inte erhålla adekvata svar från informanterna (Sörensen & Olsson, 2011). 

Författarna hade ingen särskild träning i intervjuteknik, men utvecklade sin förmåga att leda 
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intervjuer under tiden för datainsamlingen. Det resulterade i att författarna lärde sig anpassa 

dispositionen av frågorna i intervjuerna utefter hur de utvecklades. Båda författarna var inte 

delaktiga under varken intervjun eller transkriberingen, vilket ökade risken för misstolkningar 

och enligt Trost (2005) minskar detta precisionen och objektiviteten, vilket kan ge mindre 

tillförlitlighet till materialet.  

 

Kliniska implikationer 

Få tidigare studier har fokuserat på vårdpersonalens känslor och tankar kring mötet med 

våldsutsatta kvinnor. Flera studier om våld i nära relationer har visat att attityder och synsätt 

hos vårdpersonal var betydande hinder för att ställa frågan och omhänderta kvinnan på bästa 

möjliga sätt. För att komma över dessa hinder krävs att vårdpersonalen får utbildning i aktuell 

forskning inom området för att möjliggöra detta. Denna studie belyser inte bara vilka tankar 

och känslor som mötet med den våldsutsatta kvinnan väcker, utan även de ökade krav som 

den ofta tungt belastade och somatiskt fokuserade akutsjukvården ställer på personalen. 

 

Denna studie belyser vårdpersonalens känslor i mötet med våldsutsatta kvinnor och ger 

således en större insikt i vad akutvårdspersonalen anser skulle underlätta deras bemötande och 

omvårdnad av denna patientgrupp. Därför ser författarna ett behov av att ytterligare undersöka 

vårdpersonalens känslor och tankar kring detta ämne genom en större studiepopulation och 

interventioner som utbildning och fokusgrupper. Detta i syfte att fördjupa sig i ämnet, men 

också förbättra vårdpersonalens situation inom verksamheten och omhändertagandet av 

våldsutsatta kvinnor. 

 

Slutsats 

Vårdpersonalen inom akutsjukvården som deltog i denna studie bidrog med sina känslor kring 

mötet med våldsutsatta kvinnor. Det framkom att mötet väcker många olika känslor och att 

det finns en vilja och ansvarskänsla att hjälpa våldsutsatta kvinnor. För att akutsjukvården ska 

kunna omhänderta våldsutsatta kvinnor på ändamålsenligt sätt finns ett tydligt behov av mer 

utbildning och tid. Undervisning om våld i nära relationer som är implementerad i 

grundutbildningen av hälso- och sjukvårdspersonal är inte tillräckligt för att personalen ska 

känna sig beredda att möta den våldsutsatta kvinnan i kliniken. 

 

Det är angeläget att ett öppet klimat eftersträvs, där vårdpersonalen tillåts diskutera och 

ventilera tankar och känslor. Det är viktigt att arbetsledningen tydligt markerar att denna 

problematik är minst lika viktig som andra medicinska tillstånd inom akutsjukvården. Det 
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krävs därutöver förutsättningar som gör att vårdpersonalen kan känna att de kan ta den tid de 

behöver och få den avskildhet som krävs för ett optimalt omhändertagande. Riktlinjer och 

handlingsplaner behöver vara tydligare och mer lättillgängliga, så viljan att hjälpa våldsutsatta 

kvinnor övergår till ett praktiskt agerande. Att akutsjukvården brister i att identifiera dessa 

kvinnor återspeglas i att ungefär hälften av informanterna uppgav att de inte hade mött en 

våldsutsatt kvinna i sitt arbete. Detta trots att Lundgren och medarbetare (2001) visat att så 

mycket som mer än var tredje kvinna i Sverige har varit utsatt för våld i en nära relation. 
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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 

Vad har du för titel?  

 

Fråga 2 

Hur länge har du arbetat inom hälso- och sjukvården? 

 

Fråga 3 

Hur länge har du arbetat inom akutsjukvården? 

 

Fråga 4 

Har du fått någon utbildning om våld i nära relationer? 
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Fråga 5 

Hur ser rutinerna ut i verksamheten för dessa kvinnor? 

 

 

Fråga 6 

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 6 

 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 7 

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

 

Fråga 8 

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

 

Fråga 9 

Hur ser du på akutsjukvårdens uppgift att undersöka den underliggande orsaken till att 

kvinnan söker vård? 

 

Fråga 10 

Hur går diskussionen i personalgruppen kring problemen med våldsutsatta kvinnor?  
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    BILAGA 2 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap   

Vårdvetenskap 

 

 

Till avdelningschefen vid akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala. 

 

Vi heter Frida Englund och Jonas Nilsson och studerar på sjuksköterskeprogrammet vid 

Uppsala universitet. Vi ska skriva vår C-uppsats och vill därför be om Ert godkännande att 

genomföra intervjuer med sex anställda inom denna verksamhet. 

 

Syftet  

Syftet med studien är att undersöka vilka känslor och synsätt vårdpersonal har i mötet med 

den våldsutsatta kvinnan. 

 

Genomförandet  

Studien kommer att bygga på enskilda intervjuer och tidsåtgången beräknas till 30 – 40 

minuter per intervjutillfälle. Intervjuerna sker under deras arbetstid och på en avskild plats. Vi 

önskar komma i kontakt med vårdpersonal, män och kvinnor med olika anställningar. Gärna 

läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, och undersköterskor. När det är fastställt vilka 

deltagarna av studien är så får de ta del av ett informationsbrev som vi bifogat till detta brev. 

Deltagarna ger sitt samtycke genom att skriva under brevet och lämna det i en 

uppsamlingslåda som vi lämnar på avdelningen. Vi hämtar upp breven och bokar sedan 

intervjutider med deltagarna. 

 

Etiska aspekter  

De personer som väljer att delta i studien kommer få skriftlig och muntlig information om 

konfidentialitet och anonymitet rörande informationen som framkommer under intervjuerna. I 

informationen kommer det framgå att deltagarna när som helst kan avbryta sitt deltagande 

utan att det ifrågasätts. 
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Tveka inte att kontakta oss eller vår handledare via e-post eller telefon vid frågor eller 

funderingar. 

  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Frida Englund  Jonas Nilsson 

frida.englund.9468@student.uu.se jonas.nilsson.2415@student.uu.se  

Mob: 0709 - 23 80 88  Mob: 0737 - 02 90 20 

 

Handledare 

Tove Godskesen 

tove.godskesen@crb.uu.se 

Tel: 018 – 471 62 88 
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    BILAGA 3 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap   

Vårdvetenskap 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i studien om sjukvårdpersonalens upplevelser och 

erfarenheter i mötet med den våldsutsatta kvinnan. 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka upplevelser och känslor vårdpersonal har i mötet 

med den våldsutsatta kvinnan. Studier visar att en stor del av den kvinnliga befolkningen har 

blivit utsatta för våld och då oftast skett i en nära relation. Akutsjukvården är ofta den första 

kontakt som kvinnan får efter en våldshändelse. 

 

Studien kommer att bygga på enskilda intervjuer som spelas in med bandspelare och 

tidsåtgången beräknas till 30 – 40 minuter. Vi önskar intervjua Dig som arbetar i 

akutsjukvården och som vill berätta om: 

 Din upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor  

 Dina tankar och känslor kring detta.  

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick intervjua Dig på din arbetsplats. Intervjun 

kommer dock att ske på avskilt ställe för att behålla dina uppgifter konfidentiella. 

 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att det 

ifrågasätts. Vi behandlar all information som framkommer under intervjun konfidentiellt. 

Efter datainsamlingen så kommer uppgifterna att sammanställas i en rapport och allt insamlat 

material förvaras av Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. 

När studien är färdigställd så finns det möjlighet för Dig att ta del av resultatet. 
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Vi som utför intervjuerna heter Frida Englund och Jonas Nilsson. Vi studerar på 

sjuksköterskeprogrammet vid Uppsala Universitet och ska med hjälp av Din och andras 

intervjuer sammanställa materialet till vår C-uppsats. 

 

För att vi lättare ska få kontakt med Dig ber vi Dig fylla i namn och kontaktuppgifter som vi 

kan nå Dig på för att boka en tid för intervju. Tveka inte att kontakta oss eller vår handledare 

via e-post eller telefon om Du har frågor eller funderingar. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Frida Englund  Jonas Nilsson 

frida.englund.9468@student.uu.se jonas.nilsson.2415@student.uu.se  

Mob: 0709 - 23 80 88  Mob: 0737 - 02 90 20 

 

Handledare 

Tove Godskesen 

tove.godskesen@crb.uu.se 

Tel: 018 – 471 62 88 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Namnteckning 

 

………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………… 

 Telefonnummer 

 

………………………………………………………………………………… 

E-postadress 
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