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Ha rätt verktyg för att våga öppna Pandoras ask 
En intervjustudie med barnmorskor om att ställa frågan om våldsutsatthet 

Linda Tieva 

Abstrakt 

 

Syfte:Att undersöka barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att ställa frågor om våld 

enligt nationella riktlinjer. 

Design: Intervjustudie baserade på nio enskilda semistrukturerade intervjuer som analyserats 

med kvalitativ innehållsanalys. 

Omgivning: Fem mödrahälsovårdscentraler i norra Sverige. 

Deltagare: Nio barnmorskor, som arbetade på landstingsägda och privata hälsocentraler. 

Barnmorskorna som var i åldrarna 34 – 62 år hade erfarenheter av att arbeta inom 

mödravården liksom förlossningsvården. (Alla deltagare gav muntligt och skriftligt 

medgivande på att delta i studien). 

Resultat: Deltagarnas upplevelser och erfarenheter att arbeta med stöd av riktlinjer och fråga 

om våldsutsatthet kan sammanfattas i det övergripandet temat: Behöver rätt verktyg för att 

våga öppna Pandoras ask. Kategorierna: Sakna förutsättningar för att arbeta på ett bra sätt, 

Övervinna hinder, Hantera egna känslor och Känna trygghet och stöd när arbetet känns svårt 

beskrev olika aspekter av upplevelser och erfarenheter.  

Slutsats: Trots att riktlinjerna upplevs som stöd för arbetet visade studien att frågan om våld 

kan vara svår att ställa på grund av olika omständigheter. Barnmorskan kan då välja att avstå 

från att fråga eller skjuta upp frågan till ett senare tillfälle i det enskilda fallet trots 

medvetenhet om att hon ska ställa frågan. 

Kliniska implikationer: Mer utbildning och fortbildning behövs för barnmorskornas trygghet i 

att arbeta våldspreventivt. De riktlinjer som finns kan behöva utvecklas och förbättras för att 

minska osäkerheten vid olika dilemman när barnmorskan ska fråga om våldsutsatthet. 

 

 

Nyckelord: Barnmorska, erfarenheter, partnervåld, graviditet, semistrukturerade intervjuer, 

innehållsanalys. 

 

 

 

 



 
 

To have the right tools to dare open Pandora´s box 

An interview study with midwives to refer the question of Intimate Partner Violence. 

Linda Tieva 

Abstract 

 

Objective: To explore midwive´s experiences of posing questions about intimate partner 

violence according to national guidelines.  

Design: Interview study with individual semi-structured interviews using qualitative content 

analysis for analysis. 

Setting: Five antenatal clinics in northern Sweden. 

Participants: Nine midwives, working in public and private antenatal care clinics. Midwives 

aged 34 to 62 years with experiences in antenatal health care as well as delivery care 

participated. All participants gave their verbal and written concent to participate in the study. 

Results: Participants´ experiences working with support of the guidelines and terms of 

intimate partner violence can be summed up in the overarching theme: Need to have the right 

tools to dare open Pandora´s box. The categories: Lack of opportunities to work in a good 

way, Overcoming barriers, Manage your own emotions and Feel safety and support when 

work feels difficult described different aspects of experiences. 

Conclusion: Although the guidelines are perceived as supporting the work study showed that 

the issue of violence can be difficult to make because of the different circumstances. The 

midwife can then choose to refrain from asking or defer the matter to a later date in the case 

despite awareness that she should ask the question. 

Clinical implications: More education and training is needed to increase midwives security in 

violence prevention work. The guidelines need to be developed and improved in order to 

reduce uncertainty at various dilemmas when the midwife to ask about intimate partner 

violence.  

 

Keyword: Midwives, experiences, intimate partner violence, pregnancy, semi-structured 

interviews, content analysis. 
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INTRODUKTION 

Enligt världshälsoorganisationen, WHO (2013) har var tredje kvinna i världen utsatts för 

någon form av fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i nära relation eller utsatts av sexuellt våld 

av en person som de inte har någon relation med. I vissa regioner utsätts 38% av kvinnorna 

för partnervåld. Enligt WHO (2013) kan våld mot kvinnor återses i alla samhällsformer och 

ses som ett globalt hälsoproblem med epidemiska dimensioner.   

 

Kvinnor som någon gång under sin livstid utsätts för partnervåld är mer drabbade av skadliga 

hälsoproblem. Men då våldet utförs under graviditet leder detta till oro eftersom våldet då 

även involverar det ofödda barnet (Palitto et. al. 2005). Förekomsten av våld i nära relation 

under graviditet varierar världen över. Exakta siffror över hur många kvinnor som är 

våldsutsatta under graviditeten är svår att fastställa då flertalet kvinnor är motvilliga att blotta 

sina erfarenheter. I industriländer har studier visat att cirka 1 - 20 % av de gravida kvinnorna 

utsatts för någon form partnervåld under graviditeten (Palitto et. al. 2013). 

 

En svensk befolkningsstudie om våldsutsatthet hos kvinnor och män från 2014 visar att 46 % 

av kvinnorna och 38 % av männen är utsatta för allvarligt sexuellt våld, fysiskt våld eller 

psykiskt våld någon gång under livet. Bland de vuxna kvinnorna har 14 % någon gång utsatts 

för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld från en partner mot fem procent av männen 

(Nationellt Centrum för Kvinnofrid, NCK, 2014). I en kohortstudie med gravida kvinnor från 

flera europeiska länder däribland Sverige, visar att nästan en tredjedel av de svenska 

kvinnorna har tidigare erfarenheter av sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld. Studien visar även 

att cirka 3 % av kvinnorna utsätts av någon sorts kränkande eller annan sorts fysiskt våld av 

någon de har en nära relation med under graviditeten eller strax före. Denna person kan vara 

partner eller blivande pappa. Studien visar även att våldet anses börja eller eskalera under 

graviditeten, men ibland återkommer våldet istället efter att barnet är fött. Men mörkertalet för 

de som är utsatta antas vara stort (Lukasse et. al., 2014).  

 

Barnmorskans professionella ansvar för våldsscreening 

Barnmorskan arbetar efter den etiska koden för barnmorskor. International Confederation of 

Midwives, (ICM), (2014) : ”Tar hänsyn till kvinnor som personer med 
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fullständiga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång 

till hälsovård, baseras på ömsesidig respekt och tillit, samt tar hänsyn till varje människas 

egna värde”.  Arbetet innebär att vara lyhörd för kvinnors psykiska, fysiska och emotionella 

behov. Barnmorskan ska erbjuda samma vård till kvinnor och familjer oavsett skillnader i kön 

eller kultur och ska även kunna förstå de skadande konsekvenser som våld har på kvinnor och 

barns hälsa samt arbeta för att minska detta (ICM, 2014).  

 

Barnmorskor har en nyckelfunktion i omvårdnaden av kvinnor under graviditeten och 

forskning visar att barnmorskor har en stor roll i kvinnors välbefinnande under graviditeten 

samt deras känslor för det ofödda barnet. Professionalismen bygger på att stärka kvinnor 

under graviditeten. En god barnmorska är i många fall likt en personlig guide, som leder 

kvinnan och hennes familj genom resan som en graviditet innebär. Guidningen ska anpassas 

efter kvinnans och familjens unika behov (Halldorsdottir och Karlsdottir, 2011). Yrkesrollen 

innebär ett hälsofrämjande arbete och stöttning av sina patienter i den normala processen att 

bli föräldrar eller att ta ansvar för sin sexualla och reproduktiva hälsa. Om frågan om våld 

ställs blir kvinnans hälsohistoria mer fullständig och adekvata åtgärder kan inledas. I en del 

fall kan frågan till och med vara livräddande (Berglund, 2016). 

 

Konsekvenser av våld för kvinnors hälsa  

Kvinnor som utsätts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld av sin partner har högre risk för att 

utveckla reproduktiva hälsoproblem. De löper 16 gånger högre risk att föda barn med låg vikt, 

mer än dubbel risk för att utföra abort, mer än dubbel risk att drabbas av amningsdepression 

och i vissa länder upp till fem gånger ökad risk att drabbas av HIV jämfört med kvinnor som 

aldrig utsatts för partnervåld (WHO, 2013). 

 

Gravida kvinnor som blir utsatta för våld av sin partner visar sig oftare ha mer uttalade 

graviditetsbesvär som illamående, smärtor, mag-tarmbesvär, trötthet och psykisk ohälsa än 

andra (Lukasse et. al., 2012). Även negativa effekter på graviditetsutvecklingen som ökad risk 

för låg födelsevikt, tillväxthämning och prematur förlossning beskrivs (NCK, 2010). 

 

Det ofödda barnet har en viktig roll i förändringsprocessen hos de gravida kvinnorna som 

utsätts för partnervåld. Kvinnorna är rädda att det ofödda barnets hälsa påverkas av våldet 

eller orsaka prematur förlossning. Skador som följd av fysiskt våld mot magen kan även leda 

till att barnet dör i livmodern. Kvinnorna känner sig ofta motiverade att förändra sin 
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livssituation för att skydda sitt ofödda barn (Engnes et. al., 2013). En tidigare studie har visat 

att graviditeten kan vara motivationen som krävs för att bryta upp från ett våldsamt 

förhållande (Petersen et al., 2004). Tyvärr identifieras få våldsutsatta kvinnor i vården och 

orsaken till detta kan bero på personalens motvillighet att ställa direkta frågor samt kvinnors 

tveksamhet att prata spontant om våld (Petersen et. al., 2004). För att det ska bli någon 

förändring för dessa kvinnor är det viktigt att de känner stöd från andra, men kvinnorna 

känner ofta skam över sin situation och det är nödvändigt att de har kraft och energi till att 

fråga om hjälp. När väl dessa kvinnor tar initiativ att fråga om hjälp är det av största vikt att 

hjälpen finns tillgänglig. I en norsk studie (Engnes et. al., 2013) där sju kvinnor som utsatts 

för partnervåld under graviditeten intervjuas, framkommer att kvinnorna vill bli erbjudna 

hjälp istället för att själv behöva fråga efter den. När barnmorskor ger lite mer av dem själva 

än förväntat, känns det extremt bra för de deltagande kvinnorna. Resultaten i denna studie 

visar även på att kvinnorna inte vill uppfattas som offer, de vill bli behandlade med respekt, 

vilket kan relateras till egenmakt (Engnes et. al., 2013). För att uppmuntra kvinnor att dela 

med sig av personliga erfarenheter av partnervåld och av att leva i komplexa och ambivalenta 

relationer är det av största vikt att barnmorskan inte är dömande, är öppensinnad, har 

medlidande, är mild och tar hänsyn till vad kvinnan tänker och vilken sorts stöd hon verkligen 

vill ha och behöver (Edin et. al., 2010).  

 

Våldspreventivt arbete vid graviditet i Sverige 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer framgår att varje 

vårdgivare ska fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet 

med våldsutsatta. Vårdgivaren ska ansvara för att utarbeta de rutiner som behövs i 

verksamheten för när och hur frågan om våld ska ställas. Verksamheterna ansvarar för att 

utarbeta rutiner för hur personalen ska agera när personalen uppmärksammat att en enskild 

utsatts för våld. Det är vårdgivarens uppgift att säkerställa att verksamhetens personal arbetar 

efter de upprättade rutinerna (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Barnmorskan är ålagd att ställa frågan om våld eller annan kränkande behandling i nära 

relationer vid något av besöken på barnmorskemottagningen. Det är en obligatorisk fråga som 

ska dokumenteras i mödravårdsjournalen. Socialstyrelsen betonar att det är av yttersta vikt att 

ställa frågor om våld till alla gravida kvinnor. Frågorna måste ställas på ett empatiskt och 

respektfullt sätt och inte på slentrian eller genom att fylla i en ruta och därefter gå vidare till 
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nästa fråga. Alla barnmorskor måste också veta vad de ska göra om de identifierar att en 

gravid kvinna är våldsutsatt (SOFS 2014:14). 

 

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga är de grundläggande förutsättningarna för att kunna 

identifiera och hjälpa kvinnor som är utsatta för våld. Vissa villkor måste vara uppfyllda för 

att rutinfrågor om våld ska kunna ställas till den gravida kvinnan (Svensk Förening för 

Obstetrik och Gynekologi, SFOG, 2016). Verksamheten behöver en rutin för hur 

frågeproceduren går till, barnmorskan ska ha grundläggande kunskap om våld mot kvinnor 

och våld i nära relationer, barnmorskan ska ha utbildning i hur frågan om våld ställs, 

barnmorskan ska ha tillgång till professionell handledning, varje kvinna ska ha ett enskilt 

besök i en trygg miljö, utan närvarande partner där frågan om våld ska ingå som en del i 

anamnesen, barnmorskan ska inge förtroende samt att barnmorskemottagningen ska ha en 

handlingsplan för att hantera svaret (Socialstyrelsen, 2016). 

 

Studier har visat på en markant ökning av upptäckt av våld om rutinfrågor om våldsutsatthet 

ställs inom mödrahälsovården (SFOG, 2016). Den anses även vara en passande verksamhet 

för rutinfrågor om våld på grund av att kvinnorna befinner sig i en viktig fas i livet. 

Mödrahälsovården har visat sig vara en lämplig verksamhet för att upptäcka våld eftersom de 

blivande mammorna har möjlighet till kontinuerlig kontakt samt samtala i en trygg miljö 

(Socialstyrelsen, 2014). I ett av länen i norra Sverige, där denna studie genomfördes, används 

de nationella rekommendationerna men det är sedan upp till varje hälsocentral att upprätta 

riktlinjer och rutiner gällande det lokala våldspreventiva arbetet. Enligt 

samordningsbarnmorskan (personlig kommunikation, 15 maj, 2017) rekommenderas 

barnmorskor sedan 2011 att ställa frågan om våld i nära relation till alla gravida vid besök på 

barnmorskemottagningen. När dessa rekommendationer infördes, hölls gemensam utbildning 

för alla barnmorskor på länets alla hälsocentraler. 

 

TEORETISKT RAMVERK 

 

Det teoretiska perspektivet som tillämpas i denna studie involverar Social Ecological Model 

(SEM). Teorin bygger på samverkan mellan fyra nivåer, individ, relation, regional och 

nationell nivå. SEM anstränger sig för att upprätthålla det förebyggande arbetet över tid 

snarare än att göra enstaka interventioner (Dahlberg och Krug, 2002). Exempel på hur 

samverkan sker enligt SEM presenteras i figur 1. 
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Figur 1.  Social-Ecological Model (Dahlberg och Krug, 2002) 

 

 

 

 

När det gäller våldspreventivt arbetet bryter SEM ned flera olika faktorer som påverkar 

upplevelserna av partnervåld. Genom att använda SEM för att beskriva och förstå våld 

ifrågasätts mönster och förklaringar till varför enskilda män slår kvinnor liksom varför 

kvinnor mer ofta är målet för denna typ av våld. SEM kan användas för att samtidigt utforska 

individuella, kontextuella och samhälleliga faktorer som är relaterade till partnervåld (Heise, 

1998). 

 

Våld är komplicerat och resultatet av kombinerade multipla influenser av beteende. Det 

handlar om hur individer relaterar till dem som finns runtomkring samt deras miljö. Genom 

att använda SEM tillåts vi synliggöra de faktorer som utsätter människor för risken att 

uppleva eller utföra våld samt vilka förebyggande strategier som kan användas i varje nivå för 

att synliggöra dessa faktorer (Dahlberg och Krug, 2002).  Målsättningen med att använda 

SEM som teoretiskt perspektiv och för att förespråka hälsosamma val, är att SEM involverar 

sociala instanser vilkas uppgift är att etablera ett hälsofrämjande samhälle som har ett stort 

inflytande på att individerna tillåts göra hälsosamma val. Modellen stöder sig mot multipla 

lager av influenser och beteenden. Detta kräver ett omfattande tillvägagångssätt i det 

hälsobefrämjande arbetet. Målsättningen med det hälsobefrämjande arbetet som stöder sig på 

SEM riktar sig mot individuella beteenden och hur miljön påverkar dessa beteenden. 

Modellen granskar olika faktorer i olika nivåer i familjerna, befolkningsgrupperna och 

samhället för att kunna förklara fenomenet våld i nära relationer (Parveen och Naylor, 2013). 
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Folkhälsan är beroende av hälsan och välbefinnandet i populationen som helhet. Våld innebär 

en större börda på välbefinnandet och målet med folkhälsan är att skapa säkra och sunda 

samhällen runt om i världen. Genom att på olika nivåer hantera frågor om våld innebär det att 

samtidigt hantera ojämlikheten mellan könen (Dahlberg och Krug, 2002). Förutsättningarna 

för att bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär ett arbete utifrån rättsligt, socialt, ekonomiskt, 

hälsorelaterat samt jämställdhetsperspektiv (Regeringsskrivelse, 2007). Enligt Dahlberg och 

Krug (2002) kan det våldspreventiva arbetet beskrivas i tre olika nivåer. Primärt syftar det till 

att stoppa våldet innan det förekommer. Sekundärt syftar det till att lägga fokus på 

omedelbara åtgärder då våld upptäcks i pre-hospital vård. Tertiärt syftar det till att lägga fokus 

på våldet under lång tid såsom rehabilitering och reintegrering, och försök till att minska det 

trauma eller det långvariga lidandet som är associerat med våld. Dessa tre nivåer av att arbeta 

våldpreventivt definieras av deras tidsmässiga aspekt, preventionen ska påbörjas redan innan 

våld förekommer, omedelbart eller över lång tid (Dahlberg och Krug, 2002).   

 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Forskning visar att frågan om våld eller kränkande behandling under graviditet är viktig att 

ställa någon gång under graviditeten till kvinnorna för att kunna fånga upp och sätta in 

åtgärder som skyddar kvinnor från ytterligare våld. Ändå ställs inte frågan till alla gravida 

kvinnor (Svenska graviditetsregistret, 2015) vilket indikerar att barnmorskor och annan 

vårdpersonal behöver bli bättre på att identifiera våldsutsatta gravida kvinnor samt erbjuda 

dem hjälp och stöd, samt att det måste finnas en beredskap att ta hand om de svar kvinnorna 

kan ge. När det gäller våldspreventivt arbete är det viktigt med samverkan mellan olika nivåer 

i vårdkedja och samhälle (Dahlberg och Krug, 2002). Evidensen kring barnmorskors 

uppfattning om hur och när frågan om våld i nära relation ska ställas är begränsad. Enligt en 

svensk studie där nio kvinnor som blivit utsatta för våld under graviditeten intervjuas uppger 

kvinnorna att de aldrig fick någon direkt fråga om våld eller annan kränkande behandling av 

barnmorskan under besöken på barnmorskemottagningen (Edin et al., 2010).  Resultaten har 

dock blivit bättre i Sverige på senare år, men målvärdet på 95 % tillfrågade gravida kvinnor 

uppnås inte. Enligt Graviditetsregistrets årsrapport 2015 tillfrågades 85,2 % av de gravida 

kvinnorna i riket om våldsutsatthet, de lägsta siffrorna i landet återfinns bland Norrlandslänen 

(Svenska graviditetsregistret, 2015). Nationella resultat visar att alla gravida kvinnor inte 

tillfrågas om de är utsatta för våld trots de rekommendationer som finns. Därför är det av 
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intresse att undersöka varför gravida kvinnor inte tillfrågas om våld och dessutom saknas 

kunskap om vad som kan ligga bakom att barnmorskor kan undvika att ta upp ämnet med 

gravida kvinnor. 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att ställa 

frågor om våld enligt nationella riktlinjer. 

 

METOD 

 

Design 

Studien utfördes som en intervjustudie där data samlades in genom enskilda semistrukturerade 

intervjuer och därefter analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Syftet med 

kvalitativa studier är att upptäcka betydelsen och avslöja flera sanningar, inte att generalisera 

upplevelserna hos en målinriktad folkmängd (Polit och Beck, 2012). Anvisningarna för 

tidskriften Midwifery valdes som riktlinjer för studiens utformning. 

 

Urval 

För att hitta lämpliga deltagare till denna studie användes ett ändamålsenligt urval samt även 

ett snöbollsurval då tre av de deltagande barnmorskorna hört talas om studien och själva tog 

kontakt och önskade få delta. Enligt Polit och Beck (2012) är ändamålsenligt urval ett 

strategiskt urval för att rekrytera deltagare som motsvarar studiens syfte. Den strategiska 

urvalsmetoden syftar till att välja ut personer som har upplevt fenomenet som ska studeras 

och som kan ge informationsrika berättelser om fenomenet (i detta fall, 

mödrahälsovårdsbarnmorskor med erfarenhet av att fråga gravida kvinnor om våldsutsatthet). 

Snöbollsurval syftar till att redan befintliga deltagare hänvisar till fler deltagare, i det här fallet 

barnmorskekollegor. Inklusionskriterierna för att delta i den här studien utgjordes av 

barnmorskor som i sitt arbete på barnmorskemottagningar i aktuellt Norrlands län i sitt 

dagliga arbete möter gravida kvinnor. De skulle även ge informerat samtycke till att delta i 

studien. Exklusionskriterierna utgjordes av barnmorskor som arbetade inom andra områden än 

mödrahälsovård och andra yrkeskategorier som regelbundet träffade gravida kvinnor. Alla 

informanter som tillfrågades om deltagande intervjuades, därför finns inget bortfall. 

Hälsocentralernas geografiska läge var avgörande för valet av hälsocentraler då de gjorde det 

möjligt att utföra intervjuerna på plats med deltagarna. Ansökan om tillstånd för att få 
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genomföra datainsamling med barnmorskor under deras arbetstid skickades ut till 

verksamhetschefer på utvalda hälsocentraler i länet (Bilaga 1). Även informationsbrevet och 

det informerade samtycket skickades ut till hälsocentralerna för vidarebefordran till 

hälsocentralens barnmorska/barnmorskor (Bilaga 2). Därefter kontaktades barnmorskorna via 

telefon och tillfrågades om deltagande i studien. Totalt kontaktades sex barnmorskor på fyra 

olika hälsocentraler och alla visade intresse för att delta i studien. Tre barnmorskor tog själv 

kontakt och visade sitt intresse för deltagande i studien. 

 

 

Deltagare 

Nio barnmorskor i åldrarna 34 till 62 år (medelålder 49,6 år) intervjuades. Barnmorskorna 

arbetade både på landstingsägda och privata barnmorskemottagningar. Deltagarna hade varit 

yrkesverksamma mellan 1 och 19 år (medeltid 7,3 år) på barnmorskemottagning, men flertalet 

hade mångårig erfarenhet av förlossningsvård tidigare. 

 

Tabell 1. Beskrivning av bakgrundsdata för deltagarna. 

Antal år sedan 

barnmorskeexamen 

Antal år som barnmorska 

på 

barnmorskemottagning 

26 9 

3 3 

2 2 

 30  10 

25 6 

25 10 

27 19 

6 6 

23 1 

 

 

Datainsamling 

Det är särskilt lämpligt att använda sig av intervjuer som metod när människors upplevelser 

ska studeras och för att deras egna perspektiv på livsvärlden kan utvecklas. Målet med 

intervjuer är att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld med syftet att tolka 

innebörden av det som beskrivs (Kvaale och Brinkmann, 2009). Detta innebär att författaren 

vet vad hen vill fråga, men kan inte förutse vilka svar deltagarna ger. Intervjuaren ska 

uppmuntra deltagaren att tala öppet utifrån frågorna i intervjuguiden och berätta sin historia 

med egna ord. Frågorna bör ge personerna möjlighet att lämna rikliga och detaljerade 

upplysningar om fenomenet eller studien (Polit och Beck, 2012). Datainsamlingen skedde 
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genom semistrukturerade intervjuer med en person i taget. Författaren använde sig av en 

förberedd intervjuguide som i första hand bestod av öppna frågor och med möjlighet att ställa 

följdfrågor när så behövdes (Bilaga 3). Datainsamlingen genomfördes under april 2017. 

Intervjuerna genomfördes på tid och plats som barnmorskorna hade valt. Alla intervjuer 

genomfördes på en ostörd plats och pågick mellan åtta och 32 minuter (medeltid 16 minuter). 

Samtliga intervjuer spelades in digitalt med deltagarens medgivande och transkriberades 

sedan av författaren. 

  

Analys 

Intervjumaterialet analyserades därefter genom kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

där författaren analyserade innehållet av berättelserna för att identifiera framträdande teman 

och mönster. Genom att använda innehållsanalys analyseras först vad texten förmedlar och  

de synliga, uppenbara (manifesta) komponenterna beskrivs med låg nivå av tolkning 

(Graneheim och Lundman, 2004). Under arbetets gång identifieras även den genomgående 

tråden i materialet som illustrerar det latenta budskapet i deltagarnas berättelser (Polit och 

Beck, 2012, Graneheim och Lundman, 2004). Induktiv ansats innebär en förutsättningslös 

analys av texter, svaret finns i betraktarens ögon och är vägledande inom kvalitativ forskning 

(Graneheim och Lundman, 2007).  

 

Analysen genomfördes med inspiration av Graneheim och Lundman, (2007), vilket innebar 

att analysen inleddes genom att intervjuerna lästes igenom flertalet gånger för att få en känsla 

av helheten i texten. När texterna lästs igenom ett flertal gånger och en känsla av helheten 

fåtts  delades texten in i fem innehållsområden (domäner) som utgjorde en grov struktur för 

att göra innehållet i intervjuerna överskådliga och underlättade den fortsatta analysen. Dessa 

domäner var: Riktlinjer, Frågandet, Att inte fråga om våld, Omsätta riktlinjer till praktiskt 

arbete och Stöd. Därefter bröts intervjutexten ned i meningsenheter som förde fram budskapet 

i texten. Sedan kortades dessa ner genom kondensering från ursprunget för att göra materialet 

lätthanterligt men samtidigt bevarade kärnan i innehållet. De kondenserade meningarna 

abstraherades och utmynnade i koder som bestod av enstaka ord eller korta meningar. 

Därefter jämfördes koderna med fokus på likheter och skillnader och sorterades in i 

subkategorier och kategorier efter gemensamt innehåll. Analysprocessen resulterade i fyra 

kategorier och 12 underkategorier. Exempel på analysprocessen presenteras i tabell 2. 

Under analysarbetet identifierades ett tema som beskrev den övergripande upplevelsen och 

erfarenheten hos barnmorskor av att arbeta våldsförebyggande bland gravida kvinnor.  
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen från meningsenhet till kategori 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Alltså vi har ju inte fått nånting. Man har fått 

läsa sig till det som är”. 

Har inte fått nånting. Fått 

läsa sig till det som är. 

Ingen utbildning. Sakna kunskap om 

införda riktlinjer. 

Sakna 

förutsättningar för 

att arbeta på ett bra 

sätt. 

”Jag tänker att jag frågar om de har blivit 

utsatt för våld och sen vet jag inte nåmer kring 

nå riktlinjer, utan jag frågar om de har varit 

utsatta för våld”. 

Frågar om de blivit utsatt 

för våld, vet inte nåmer 

kring riktlinjer. 

Ingen kunskap 

om riktlinjer. 

  

”För jag tänker att det hade varit skönt att ha 

tydliga rutiner och vad gör man om nån 

behöver, behöver hjälp just nu. För då är det ju 

akut, lever dom i så måste dom ju få hjälp 

eller erbjudas hjälp nu”. 

Hade varit skönt att ha 

tydliga rutiner om behöver 

hjälp. Om någon behöver 

hjälp är det ju akut. 

Otydliga rutiner. 

Vet inte hur man 

ska göra om 

någon behöver 

hjälp. 

Sakna utbildning 

om hur man kan 

göra. 

 

”Att man kunde, det kan ju vara mer om det, 

alltså mer utbildning om det”. 

Kan ju vara mer utbildning 

om det. 

Mer utbildning.   

”Eller tidsbrist, eller att man tycker att det är 

ett jobbigt ämne”. 

Tidsbrist, eller att man 

tycker det är ett jobbigt 

ämne.  

Tidsbrist. Jobbigt 

ämne.  

Sakna tillräcklig tid 

för att ta upp 

frågan. 

 

”Och ta upp frågan och det inte känns som att 

man har tid att ta hand om svaret, då kan det 

nog hända man undviker att fråga”. 

Ta upp frågan och inte har 

tid att ta hand om svaret, då 

kan det hända man undviker 

fråga. 

Inte tid att ta 

hand om svaret. 
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen (1964) har forskaren ett ansvar att skydda informanternas liv, 

hälsa, integritet, rätt till självbestämmande och behandla alla uppgifter konfidentiellt. 

Forskning som involverar mänskliga objekt får endast genomföras av individer med lämplig 

forskningsetisk utbildning. Forskningens nytta ska värderas i förhållande till de eventuella 

påfrestningar som deltagarna kan utsättas för; det vill säga människans välfärd skall ges 

företräde framför samhällets och vetenskapens behov. Deltagandet i forskning ska ske genom 

informerat samtycke och ske med frivillighet (Helsingforsdeklarationen, 1964). 

 

Då denna studie utförs inom ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå är det inte 

nödvändigt att göra en etikprövning enligt lagen, men arbetet ska genomföras utifrån 

forskningsetiska principer. 

 

Författaren av arbetet gav deltagarna muntlig och skriftlig information om den aktuella 

forskningens syfte inför intervjuerna och möjliga deltagare hade också möjlighet att ställa 

frågor. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan att ange skäl för detta. Uppgifterna om informanterna 

behandlades konfidentiellt och personuppgifterna och insamlade data förvarades på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Analysen av intervjuerna har hanterats konfidentiellt 

genom att vid transkriberingen avidentifiera deltagarna. Alla svaren redovisas på ett sådant 

sätt att det inte går att urskilja deltagarnas identitet. 

 

 

RESULTAT 

 

Deltagarnas upplevelser och erfarenheter att arbeta med riktlinjer och fråga om våldsutsatthet 

kan sammanfattas i det övergripande temat: Behöver rätt verktyg för att våga öppna Pandoras 

ask. Fyra kategorier: Sakna förutsättningar för att arbeta på ett bra sätt, Övervinna hinder, 

Hantera egna känslor och Känna trygghet och stöd när arbetet känns svårt beskrev de 

utmaningar och erfarenheter deltagarna behövde hantera i sitt arbete med att fråga om våld 

och identifiera våldsutsatta kvinnor. En översikt av resultatet presenteras i tabell 3. Därefter 

presenteras kategorier och subkategorier tillsammans med citat från intervjuerna. Slutligen 

sammanfattas temat som framkom i analysen. 
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Tabell 3. Översikt över subkategorier, kategorier och tema. 

 

SUBKATEGORI KATEGORI TEMA 

Sakna kunskap om införda riktlinjer. Sakna förutsättningar för att 

arbeta på ett bra sätt. 

Behöver rätt verktyg för att 

våga öppna Pandoras ask. 

Sakna utbildning om hur man kan göra.   

Sakna tillräcklig tid för att ta upp frågan.   

Hantera immigrantkvinnors situation. Övervinna hinder.  

Försöka få kvinnan på egen hand.   

Exkludera partnerns eventuella utsatthet för 

våld. 

  

Hitta det lämpliga tillfället under graviditeten 

att fråga. 

  

Känna skyldighet att fråga, men sen är det upp 

till kvinnan. 

Hantera egna känslor.  

Ha förutfattade meningar och privata 

relationer som kan hindra frågandet om våld. 

  

Hantera egna känslor och erfarenheter som 

väcks av att fråga om våld. 

  

Känna trygghet i arbetet med bra riktlinjer. Känna trygghet och stöd när 

arbetet känns svårt. 

 

Finna stöd och vägledning hos andra när 

arbetet känns svårt. 

  

 

 

Sakna förutsättningar för att arbeta på ett bra sätt. 

Några barnmorskor upplevde att de inte hade rätt förutsättningar för att kunna arbeta efter de 

riktlinjer om våldspreventivt arbete som fanns tillgängliga då de saknade kännedom om 

gällande riktlinjer. De flesta barnmorskor beskrev bristande kunskap och utbildning om hur de 

skulle ta hand om de svar de kunde få, men även stor arbetsbelastning och brist på tid kunde 

bidra till att de upplevde att de rätta förutsättningarna att arbeta våldspreventivt saknades.  

 

Sakna kunskap om införda riktlinjer. 

Några av de deltagande barnmorskorna beskrev att de vare sig fått utbildning eller 

introduktion i de riktlinjer som fanns tillgängliga för det våldspreventiva arbetet. Gemensamt 

för dessa deltagare var att de hade börjat arbeta inom mödrahälsovården efter att riktlinjerna 

infördes. Den information som de hade skaffat sig hade de erhållit via sina kollegor, men inte 

via någon utbildningsinsats som liknade den som kollegor med längre anställningar hade fått 

när riktlinjerna infördes. En barnmorska berättade att hon på eget initiativ genomfört en 

webutbildning om våldsutsatthet och våldspreventivt arbete då hon kände att hon saknade 

tillräckliga kunskaper för att genomföra arbetet på ett bra sätt. 
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”Jag tänker att jag frågar om de har blivit utsatta för våld och sen vet jag inte nåmer kring 

nå riktlinjer, utan jag frågar om de har varit utsatt för våld (Barnmorska #2”). 

”Alltså vi har ju som inte fått nånting. Man har fått läsa sig till det som är (Barnmorska #9)”. 

 

Sakna utbildning om hur man ska göra. 

Majoriteten av barnmorskorna beskrev vissa situationer där de upplevde svårigheter att följa 

de riktlinjer i det våldspreventiva arbetet på grund av olika dilemman som gjorde det svårt att 

få till frågan. De beskrev en känsla av att de hade bristande kunskap i och beredskap för hur 

de skulle bemöta om kvinnan var utsatt för våld i nära relation just nu, vilket kunde medföra 

att de undvek att samtala om våldsutsatthet. Det var inte enbart barnmorskor med kortare 

anställningar som beskrev att de saknade praktisk kunskap och träning, även mer erfarna 

barnmorskor beskrev att de saknade bra och tydliga rutiner för hur de ska handlägga det 

praktiska arbetet när våld upptäcks.  

”För jag tänker att det hade varit skönt att ha tydliga rutiner och vad gör man om nån 

behöver, behöver hjälp just nu (Barnmorska #2)”. 

”Vad man ska göra ifall dom säger att dom är utsatt, det har jag heller aldrig, nån, ingen har 

ju sagt det liksom (Barnmorska #9)”. 

 

För att hålla ämnet aktuellt och levande föreslog deltagarna att det borde erbjudas mer 

vidareutbildningar där de kunde t.ex. få övning gällande bemötandet av kvinnor som utsatts 

för våld i nära relation, men också föreläsningar. Som det såg ut i dagsläget skedde all träning 

och övning i det vardagliga arbetet vid mötet med kvinnorna på barnmorskemottagningen. 

 

Sakna tillräcklig tid för att ta upp frågan. 

En annan situation som kunde bidra till att barnmorskorna undvek att ställa frågor om våld var 

att de kände att tiden inte fanns att ta hand om svaret de kunde få. Upplevelsen hos 

barnmorskorna var att ibland hade de så pressade tidsscheman och mycket annat som skulle 

hinnas med vid besöken så att de kunde låta blir att ställa frågan om våldsutsatthet för att de 

ansåg att de just då inte hade tid att ta hand om svaret. Gemensamt för alla barnmorskor var 
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att när frågan ställdes så ville de utföra det ordentligt och ha tid att ta hand om svaret, inte 

bara forcera ämnet för att snabbt gå vidare till nästa.  

”Och ta upp frågan och det inte känns som att man har tid att ta hand om svaret, då kan det 

nog hända man undviker att fråga (Barnmorska #6)”. 

 

Övervinna hinder. 

Samtliga barnmorskor beskrev olika dilemman som utgjorde hinder för att kunna utföra det 

våldspreventiva arbetet på bästa sätt. Dessa dilemman kunde vara språkförbistringar och 

kulturella skillnader samt svårigheter att få tillfällen då de hade kvinnan för sig själva då 

partnern alltid var med. Alla barnmorskor tillfrågade enbart den gravida kvinnan om 

våldsutsatthet, medan partnern aldrig tillfrågades om sin eventuella utsatthet för våld. I 

berättelserna framkom också en oenighet om när under graviditeten de ansåg att det var mest 

lämpligt att ställa frågan om våld till kvinnan. 

 

Hantera immigrantkvinnornas situation. 

 

Möten med invandrarkvinnor och flyktingar beskrevs av majoriteten av barnmorskorna som 

en försvårande situation för att uppfylla de krav som riktlinjerna om våldspreventivt arbete 

innebar. Samtliga barnmorskor upplevde svårigheter med att kommunicera med dessa kvinnor 

på grund av språkförbistringar vilket kunde medföra att de undvek att samtala om våld. 

Barnmorskorna beskrev att de kände att frågan lätt kunde missuppfattas på grund av 

svårigheter med att få till språket och svårigheter att förklara varför frågan ställdes även om 

tolk anlitades. Några av barnmorskorna hade även erfarenheten av att denna grupp av gravida 

kvinnor ofta hade med sig sin partner som tolk, vilket gjorde det än mer komplicerat att ställa 

frågan om våldsutsatthet. 

”Och sen tänker jag att ibland, att språket är svårt, eller kulturella skillnader (Barnmorska 

#2)”. 

 

Försöka få kvinnan på egen hand. 

Majoriteten av barnmorskorna upplevde svårigheter med att få till enskilda samtal med 

kvinnan, då många kvinnor alltid hade sin partner med vid besöken. Deltagarna berättade att 
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det kändes besvärligt att säga till en partner att hen inte kunde vara med på ett kommande 

besök. En barnmorska beskrev det som att det ”smakade lite obekvämt i mun” att uppmana en 

partner till att inte närvara vid just ett speciellt besök. Om det var så att kvinnan kunde vara 

våldsutsatt upplevde barnmorskorna att uppmaningen att partnern inte fick komma kunde 

förvärra situationen för kvinnan. Var det en kvinna som alltid hade en närvarande partner och 

det var omöjligt att få till ett enskilt besök eller samtal kunde resultatet bli att den kvinnan 

aldrig kunde tillfrågas om våldsutsatthet. Barnmorskan kunde i sådana fall försöka hitta på en 

anledning till att få henne på ett snabbt enskilt besök, men utan att det alltid lyckades. 

”Där partnern alltid är med och det är viktigt. Om det liksom inte går att få nåt extrabesök 

där man ska kolla något blodtryck och sådär, så då… då frågar jag inte…(Barnmorska #1)”. 

”Så att jag tänker att det är ingen som ska exkluderas egentligen, så mitt dilemma det är ju de 

här kvinnorna som inte kommer utan partner…(Barnmorska #1)”. 

”Men det är ju då, det är ju dom jag försöker undvika när jag ställer frågan. För jag tror 

ingen skulle kunna sitta här och svara ja och han sitter bredvid (Barnmorska #5)”. 

En av barnmorskorna berättade att hon ibland ställde frågan ändå, trots att partnern var med, 

medan andra försökte passa på vid provtagning eller om partnern tillfälligt lämnade rummet. 

”Eh, jag har haft nån gång när dom aldrig har gått ut naturligt och då har jag frågat fast 

partner har varit med (Barnmorska #2)”. 

Om det var så att barnmorskan aldrig fick möjligheten att fråga under graviditeten på grund av 

en alltid närvarande partner, berättade en barnmorska att då ställde hon ofta frågan vid 

efterkontrollen. Det var ett tillfälle då det var vanligare att kvinnan kunde komma på egen 

hand eller att hon undersöktes utan att partnern var inne på rummet.  

”För där, för oftast gör vi ju en gyn undersökning och kollar knipövningar och den biten och 

där, mannen får aldrig följa med in dit (Barnmorska #7)”. 

 

Exkludera partnerns eventuella utsatthet för våld. 

Ingen av barnmorskorna angav att de vid något tillfälle hade samtalat om våldsutsatthet med 

en medföljande partner. Däremot reflekterade barnmorskorna över orsaken till att partnern 

exkluderades i frågandet om våld då hens erfarenheter av våld likväl kunde påverka hens 

föräldraskap och hälsa och även situationen för den nya familjen. Samtliga barnmorskor var 
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eniga om att frågan definitivt skulle kunna ställas till partnern på samma sätt som till den 

gravida kvinnan.  

”Ja, jag frågar ju inte, inte han. Kanske man också skulle fråga om han har blivit utsatt för 

våld (Barnmorska #5)”. 

 

Hitta det lämpliga tillfället under graviditeten att fråga. 

Barnmorskorna hade olika tankar om hur och när det betraktades lämpligt att ställa frågan om 

våldsutsatthet under graviditeten. Rekommendationerna upplevdes något otydliga om när 

frågan om våldsutsatthet skulle ställas och då valde barnmorskorna att ta upp ämnet när de 

kände att det var lämpligt för dem själva. En barnmorska beskrev att situation, person och tid 

var avgörande för när hon tog upp ämnet. Några av de andra barnmorskorna ställde frågan 

tidigt i graviditeten för att senare i graviditeten följa upp den igen. Avsikten med att upprepa 

frågan var att det kunde bli ett annorlunda svar än vad som erhölls första gången frågan 

ställdes. 

”Att fråga flera gånger, även om man inte får ett svar vid första tillfället så får man ju i alla 

fall sått ett frö, man har visat intresse, en öppning och då kanske nästa gång nån frågar så får 

man ett annat svar (Barnmorska #8). 

Några barnmorskor tog upp ämnet vid ett tillfälle under graviditeten och då vanligtvis senare i 

graviditeten, oftast runt graviditetsvecka 28. Den tidpunkten kändes lämpligast då 

barnmorskorna upplevde att relationen med kvinnan hade hunnit utvecklats, vilket kunde 

resultera i att kvinnan kunde känna sig trygg och att hon då skulle våga öppna sig. 

”Men som ändå bygga upp en liten relation kanske före man frågar första gången 

(Barnmorska #5)”. 

”Men en fråga är ju bättre än aldrig fråga (Barnmorska #7)”. 

 

Hantera egna känslor. 

Barnmorskorna beskrev att de upplevde svårigheter i att kunna utföra arbetet på bästa sätt på 

grund av förutfattade meningar eller om de hade någon privat relation med paret. Egna 

känslor och rädslor beksrevs också som försvårande situationer. Det rådde en enighet om att 
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alla barnmorskor skulle ställa frågan om våldsutsatthet men sen var det ändå upp till kvinnan 

att be om hjälp.  

 

Känna skyldighet att fråga, men sen är det upp till kvinnan. 

Samtliga barnmorskor angav att enligt befintliga rekommendationer om våldspreventivt 

arbete skulle de tillfråga alla gravida om våldsutsatthet under graviditeten. Det var en 

arbetsuppgift som de var ålagda att genomföra och något som ingick i rutinen vid besöken på 

barnmorskemottagningen. Samtliga deltagare hade känslan av att barnmorskorna ställde 

frågan om våldsutsatthet någon gång under graviditeten, men att det på olika hälsocentraler 

lösts på varierande sätt. 

”Eh, jag tror att vi, alla har ju sina egna sätt, men jag tror att vi löser det här i alla fall på 

samma sätt (Barnmorska #6)”. 

Barnmorskorna berättade om svårigheter med kvinnor som de visste eller starkt misstänkte 

var våldsutsatta, men som ändå förnekade våld. Upplevelsen hos några barnmorskor var att 

eftersom frågan skulle ställas till alla gravida så synliggjordes faran med våld. Kvinnans 

kunskap kunde öka, men hon kunde behöva mer tid på sig och återkomma vid något senare 

tillfälle och be om hjälp.  

”För till syvende och sist så är det ju hon som måste ta beslutet att hon vill göra nånting åt 

det (Barnmorska #6)”. 

 

Ha förutfattade meningar och privata relationer som kan hindra frågandet om våld. 

Barnmorskorna berättade att vid möten med kvinnor där de kände till familjen väl och därför 

trodde sig veta att det inte förkom våld, så kunde det hända att de inte frågade kvinnan om 

våldsutsatthet. Andra situationer där det var lätt att låta bli att fråga var när paret var 

välutbildade och etablerade i samhället eller bodde i något bättre område. Ytterligare en orsak 

som nämndes för att inte ställa frågan om våld beskrevs som när barnmorskan hade någon 

privat relation till paret och då kunde det bli påfrestande att samtala omkring våld. En av 

barnmorskorna berättade att det var lätt att trilla i en fallgrop på grund av förutfattade 

meningar och därigenom utesluta vissa kvinnor från att få frågan om våldsutsatthet.  
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”Ja, det kanske är dom här som är lite välutbildade och såna som man tänker att dom blir 

inte utsatta (Barnmorska #4)”.  

”[namn på plats] är ju litet, så det är ju ganska många man kan ha nån slags relation till och 

att det då kan vara jobbigt att prata kring våld (Barnmorska #2)”. 

 

Hantera egna känslor och erfarenheter som väcks av att fråga om våld. 

Barnmorskorna berättade att samtal om våldsutsatthet kunde ge upphov till egna intensiva 

känslor. Ilska, förtvivlan och sorg var ord som återkom när barnmorskorna berättade om 

sådana situationer. De nämnde även att den egna rädslan för att hitta pågående våld kunde 

vara ett hinder för att fråga. Att ta del av kvinnornas berättelser om våld och bemöta dem 

kunde göra att känslorna vällde fram och kunde bli övermäktiga att hantera. Några 

barnmorskor berättade att de inte orkade ta emot hur mycket elände som helst och av den 

anledningen undvek de ibland att samtala med gravida kvinnor om våld.  

”Mm, jag blir arg och ledsen för kvinnan, för familjen, för det ofödda barnet och för mannen 

också (Barnmorska #8)”. 

”Nä, inte annat, inte annat än eh, hos mig själv och jag känner att jag orkar inte, jag orkar 

inte nu… (Barnmorska #7)”. 

Några barnmorskor beskrev att även egna erfarenheter av våld behövde hanteras i möten med 

gravida kvinnor och kunde också bidra till att inte fråga om våldsutsatthet. Känslor som skam 

och skuld kunde begränsa mötet med kvinnorna. En barnmorska berättade att hon vid något 

tillfälle inte haft kurage nog att ställa frågan om våldsutsatthet för att hon själv upplevde den 

generande.  

”Det kändes genant och då lät jag det nog va… Tyvärr… Och där var det ju säkert 

extrabefogat (Barnmorska #5)”. 

 

Känna trygghet och stöd när arbetet känns svårt. 

Barnmorskorna upplevde att de hade gott stöd av riktlinjerna men också att stödet från 

kollegor var nödvändigt för att arbeta våldspreventivt på bästa sätt.  
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Känna trygghet i arbetet med bra riktlinjer. 

Majoriteten av barnmorskorna kände sig mycket nöjda med att rutinen att fråga om 

våldsutsatthet under graviditet tillkommit i basprogrammet. Riktlinjerna upplevdes som ett 

bra stöd som dessutom gjorde dem mer uppmärksamma på tecken och signaler i det dagliga 

arbetet. De bidrog också till vägledning vilket medförde att det upplevdes tryggare att ställa 

frågan om våldsutsatthet i nära relation till den gravida kvinnan på ett naturligt sätt. En 

barnmorska berättade:  

”Jag känner ju som, vi är ålagda att fråga om det och det är väl skönt att säga också att det 

inte bara är något jag hittat på själv (Barnmorska # 5)”. 

Några barnmorskor berättade att de tyckte att fler kvinnor svarade ja på frågan om 

våldsutsatthet då frågan ställdes på ett naturligt sätt.  Enligt en av barnmorskorna kändes det 

lika naturligt att ställa frågan om våldsutsatthet, som att mäta SF-mått och avlyssna fosterljud 

under graviditeten. 

”Men det är ju skönt att ha riktlinjer att peka på att man, att man ställer frågan så naturligt 

till alla (Barnmorska #3)”. 

 

Finna stöd och vägledning hos andra när arbetet känns svårt. 

Gemensamt för alla barnmorskor var att de uppgav att de sökte stöd och vägledning hos sina 

kollegor på barnmorskemottagningen. I de fall barnmorskan arbetade utan barnmorskekollega 

så fann hon stöd hos andra yrkeskategorier på hälsocentralen. Alla deltagare beskrev vikten av 

att ha någon att prata med då känslorna och tankarna blev för svåra. Barnmorskorna 

uppskattade även möjligheten att få ytterligare tips och råd om hur de skulle handlägga vissa 

patientfall via kollegor. Gemensamt var också betydelsen och uppskattningen av de 

sammankomster som de hade tillsammans med mödrahälsovårdspsykologen där de hade 

möjlighet att få ytterligare stöd och råd både i grupp och individuellt. 

”Så är det ju en trygghet att och det är väl det som är viktigt också, som man har lärt sig med 

åren och erfarenheten att sitt inte med det där själv, för du kan inte göra det här själv, jag är 

inte ensamrådande i detta (Barnmorska #7)”. 
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Behöver rätt verktyg för att våga öppna Pandoras ask. 

Barnmorskorna beskrev hur riktlinjerna bidrog till bra vägledning och stöd för att arbeta 

våldspreventivt och ökade möjligheten för att ställa frågan om våld på ett naturligt sätt till alla 

gravida kvinnor. Men, i berättelserna framkom många situationer som gjorde samtalen om 

våld komplicerat, som till exempel språkförbistringar, alltid närvarande partner, egna 

förutfattade meningar, privata relationer, bristande kunskap, egna känslor och erfarenheter 

relaterade till våld. I vissa avseenden upplevdes situationen så pass komplicerad att frågan om 

våld aldrig blev ställd trots att intentionen fanns.   

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2007) syftar forskning till att finna ny kunskap, men ofta 

upptäcks inte bara en sanning utan flera alternativa tolkningar. Trovärdigheten i resultaten 

präglas i analysen av författarens egen förförståelse och kunskap om det ämne som studeras. I 

kvalitativa studier blir forskaren delaktig genom att i samspelet under intervjun vara 

medskapare av den text som senare ska tolkas (Graneheim och Lundman, 2007). 

 

Giltigheten i forskningen beror på forskarens skicklighet under undersökningen, att forskaren 

ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar resultaten. Forskningens giltighet 

bygger på ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet 

(Kvaale och Brinkmann, 2009).  Resultatet i denna intervjustudie är således inte oberoende av 

mig som forskare och då det är första gången en sådan här typ av studie genomförs kan det 

ses som en svaghet för studiens slutgiltiga resultat. Som stöd för att öka giltigheten i studien 

fanns handledaren som bollplank och mentor. Genom att handledaren som är van kvalitativ 

forskare också granskade analysarbetet kan trovärdigheten av resultatet öka och att koder och 

kategorier överensstämmer med textens innehåll. Detta kallas för ”validering med hjälp av 

experter” (Graneheim och Lundman, 2007). Giltighet syftar även till om metoden som 

används undersöker vad den påstås undersöka; dvs. kan kvalitativ forskning leda till valid 

vetenskaplig kunskap. Semistrukturerade intervjuer får anses som en särskilt lämplig metod 

då syftet med studien var att undersöka upplevelser och erfarenheter hos deltagarna. (Kvaale 

och Brinkmann, 2009). 
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Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter, vilket gör den användbar inom 

olika forskningsområden.  Eftersom kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva 

variationer, inkluderades barnmorskor på hälsocentraler som var både landstingsstyrda och 

privata . De olika sätten att organisera verksamheten medförde att möjligheten att belysa olika 

erfarenheter och upplevelser av att arbeta efter de riktlinjer om våldspreventivt arbete som 

finns höjdes. Analysprocessen beskrevs noggrant och citat från intervjuer presenterades för att 

öka möjligheten för läsaren att bedöma giltigheten och tillförlitligheten i resultatet. 

(Graneheim och Lundman, 2007). Alla intervjuer genomfördes av samma person, vilket får 

anses som en styrka i slutprodukten, då frågeguiden och intervjuerna hanterats på ett likartat 

sätt genom hela datainsamlingen.  

 

Överförbarhet syftar till forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet och bygger på om 

resultatet kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare (Kvaale och 

Brinkmann, 2009).  Urval, deltagare, datainsamling och analys ska beskrivas för att underlätta 

för läsaren att bedöma om resultaten kan överföras till andra grupper eller situationer 

(Graneheim och Lundmann, 2007). I detta arbete har dessa aspekter hanterats på detta sätt för 

att ge så bra resultat som möjligt.  

 

Målet för studien var att erhålla tillräcklig fördjupning som illustrerade mönster, kategorier 

och dimensioner av det fenomen som studerades (Polit och Beck 2012). Syftet med urvalet 

var att det skulle fånga barnmorskors typiska upplevelser av att arbeta efter de riktlinjer om 

våldspreventivt arbete som finns (Polit och Beck, 2012). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) bör informanterna ha varierande egenskaper för att ge variation och djup i resultatet. I 

detta arbete har dessa aspekter beaktats genom urvalsprocessen. Dessa barnmorskor valdes för 

att de ansågs mest pratsamma och på så sätt villiga att dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper om ämnet som studerades. Genom att sex av de nio deltagarna valdes ut av 

författaren själv medförde det att resultatet inte kan generaliseras för alla barnmorskor som är 

verksamma på barnmorskemottagningar i Sverige (Kvaale och Brinkmann, 2009). Urval i ett 

län med mindre kommuner kan ha påverkat resultatet. Skulle studien ha genomförts i andra 

län och i kommuner med fler invånare kunde resultaten ha blivit annorlunda. 

Genomförandet av intervjuer om känsliga ämnen kan medföra en potentiell risk för en känsla 

av obehag hos deltagarna. Genom att använda sig av strategier, skapa ömsesidighet, använda 
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sig av lämpliga och öppna frågor i intervjun samt försäkra sig om en bekväm omgivning och 

lämplig tidpunkt kan underlätta vid intervjuer som genomförs i en studie med känsliga ämnen. 

Dessa åtgärder syftar till att uppnå förtroende mellan deltagarna och forskaren för att förhöja 

det spontana informationsutbytet (Elmir et. al, 2011).  I denna studie påbörjades 

uppbyggnaden av ömsesidigt förtroende redan i rekryteringen, då jag via telefonkontakt 

informerade om studiens syfte och frågade om barnmorskornas samtycke att delta redan innan 

mötet för själva intervjun. Intervjuerna genomfördes på barnmorskornas arbetsplatser, allt 

efter deras egna önskemål om plats och tid i syfte att öka tryggheten hos deltagarna. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att ställa 

frågor om våld enligt nationella riktlinjer. Alla barnmorskor talade öppet om svårigheterna 

med att ställa frågan om våldsutsatthet trots att de kunde känna stöd för att ställa frågan i de 

riktlinjer som finns.  

 

Deltagarna beskrev att brist på tid och pressade scheman kunde bidra till att inte fråga om 

våldsutsatthet. Detta fynd stöds av Gucek et. al., (2015) som visar att familjeläkare nämner att 

brist på tid kan vara en bidragande faktor till att frågor om våldsutsatthet inte ställs. Stenson 

et. al (2005) och Beynon et. al (2012) presenterar liknande resultat där vårdpersonal beskriver 

tidsbrist som ett av de största hindren för att fråga om våldsutsatthet 

 

Bristande kunskap om gällande riktlinjer och hur våldsutsatthet handläggs var tydliga 

tendenser i studien och kunde innebära att frågan om våld inte ställdes. Eustace et. al (2016) 

framhåller att enbart ställa frågan är otillräckligt, barnmorskorna behöver även känna att de 

har kunskapen och förmågan att kunna bemöta de våldsutsatta kvinnorna. I flertalet studier 

beskrivs att barnmorskor saknar tillräckliga kunskaper om riktlinjer för våldspreventivt arbete, 

vilket kan leda till känslor av oro och rädsla över att hantera positiva svar om våldsutsatthet 

(Eustace et. al, 2016 och Finnbogadóttir och Dykes, 2012 och Stenson et. al, 2005).   

 

Barnmorskornas egna känslomässiga reaktioner kunde förhindra att fråga, detta 

överensstämmer med Al-Natour et. al (2016) och Beynon et. al (2012) som beskriver att 

vårdpersonal saknar kunskap och medvetenhet om våld i nära relationer, dess påverkan på 
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hälsan samt lämpliga interventioner. Vidare beskriver Sundborg et. al (2015) en rädsla hos 

barnmorskor över det svar de kunde tänkas få när frågan ställdes. Denna rädsla och osäkerhet 

kan liknas vid rädslan över att öppna ”Pandoras ask” –  dvs. rädslan över att svaret på frågan 

kommer att leda till svårare och mer omfattande konsekvenser än vad som först var förväntat. 

Fenomenet om att våga öppna ”Pandoras ask” beskrivs av McCauley et. al (1998) och kan 

jämföras med att våga ställa känsliga frågor som innebär en oförutsägbarhet och oro över att 

inte förfoga över nödvändig tid och kunskap för att kunna ta hand om de svar som erhålls.  

 

Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017) identifieras fler 

fall av partnervåld när vårdpersonal enligt rutin frågar kvinnor om våld hemma, oavsettt om 

misstanke finns eller inte. Få studier har undersökt om rutinen att fråga leder till någon hjälp, 

bättre hälsa eller minskat våld för de utsatta kvinnorna. Enligt SBU (2017) uppfyller dagens 

screening för partnervåld inte Socialstyrelsens rekommendation som förutsätter att 

screeningen för våldsutsatthet är tillförlitlig samt att effektiva åtgärder kan erbjudas de 

kvinnor som identifieras (SBU, 2017). Att deltagarna berättade om osäkerhet och okunskap 

gällande bemötande av de svar som erhölls av våldsutsatta kvinnor stöds av Stenson et al 

(2005) som visar på hur påtagligt det är att implementering av rutinfrågor om våld i 

verksamheterna inte bör vara en engångsföreteelse utan måste ske fortlöpande över tid. 

 

Deltagarna beskrev att det ibland hände att de inte tillfrågade vissa kvinnor om våldsutsatthet, 

vilket kändes mindre bra att erkänna.  Stenson et. al (2005) beskriver att det upplevs som ett 

misslyckande och känns frustrerande att inte ställa frågan om våld till vissa gravida.  

 

Inom vården ligger fokus på att lösa problem och det upplevdes frustrerande med våldsutsatta 

kvinnor som förnekade våldsutsatthet. Beynon et. al (2012) beskriver en frustration hos 

vårdpersonalen över att inte kunna hjälpa kvinnor som är utsatta som stannar kvar eller 

återvänder till den våldsutövande partnern. Vidare beskriver Malpass et. al (2014) att kvinnor 

som är utsatta för våld i nära relation värdesätter att frågan om våld ställs samt erbjuds hjälp. 

Jones och Bonner (2002) visar att knappt en fjärdedel av de kvinnor som avslöjar att de är 

våldsutsatta önskar ytterligare stöd och hjälp av barnmorskan (Jones och Bonner, 2002).  

 

Det är alltmer vanligt att partnern numer följer med kvinnan på besöken till 

barnmorskemottagningen. Vid den första telefonkontakten som kvinnan har med barnmorskan 
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inbjuds ofta partnern att medfölja vid alla besök. Ofta kan det vara så att kvinnan försöker 

övertala mannen att följa för att hon tror att barnmorskan föredrar att båda deltar vid besöket 

(Stenson et. al, 2005). Barnmorskorna beskrev att situationerna kunde bli ambivalenta när de 

hade svårigheter med att ställa frågan om våld med en alltid närvarande partner. Stenson et. al 

(2005) och Finnbógadottir och Dykes (2013) visar att barnmorskor inte ställer frågan om våld 

med partnern närvarande då de upplever att frågan kan uppfattas som en förolämpning av 

partnern.  

 

Deltagarna beskrev en rädsla för att screeningen kunde förvärra situationen och resultera i 

ökad risk för de våldsutsatta om frågan ställdes med en närvarande partner, vilket även visats 

av andra studier. Al-Natour et. al (2014) visar på en motvillighet hos vårdpersonal mot 

screening eftersom de känner oro över de våldsutsattas säkerhet, vårdpersonalen anser att det 

kan bidra till att äventyra kvinnans säkerhet om frågan ställs med närvarande partner. Beynon 

et. al (2012) beskriver att en närvarande partner och brist på avskildhet ses som en utmaning 

för att kunna ställa frågan om våld i nära relation till kvinnan. 

Andra komplicerade situationer för det våldspreventiva arbetet var barnmorskornas 

kommunikationssvårigheter i möten med invandrarkvinnor. Detta överensstämmer med 

Finnbógadottir och Dykes (2012) där barnmorskor beskriver kvinnor som kommer från andra 

länder som en särskilt utsatt och sårbar grupp. Dessa kvinnor uppfattas vara väldigt ensamma, 

ofta utan familj och vänner och har svårt att uttrycka sig  både på det svenska och engelska 

språket. Förövaren är ofta deras enda källa till trygghet och de blir extremt isolerade vilket 

medför svårigheter i interaktionen med dem (Finnbógadottir och Dykes, 2012). 

Språkförbistringar och kulturella skillnader beskriver även Beynon et. al (2012) som hinder 

för att ställa frågan om våld i nära relation. Enligt Socialstyrelsen (2016) är en förutsättning 

för att kunna ställa frågan om våldsutsatthet till immigrantkvinnor att en neutral tolk anlitas, 

familjemedlemmar, partner eller barn bör undvikas vid tolkning för gravida kvinnor. Även 

tolkens kön kan ha betydelse för att kvinnan ska känna sig trygg. Vid samtal med tolk är det 

nödvändigt med medvetenhet om att det i en redan känslig situation ytterligare kan begränsa 

den våldsutsattas vilja och möjlighet att tala fritt. Det kan behövas mer tid för att skapa tillit 

(Socialstyrelsen, 2016).   

 

Barnmorska är ålagd att ställa frågan om våld eller annan kränkande behandling i nära 

relation till den gravida kvinnan. Det kan ha stor betydelse för kvinnans välbefinnande under 
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graviditeten och hennes förberedelse inför förlossning och föräldraskap om vetskapen finns 

att hon har varit utsatt för våld tidigare i livet eller i nuvarande parrelation. Det är sannolikt så 

att partnerns livserfarenheter om våld på samma sätt kan få betydelse för anknytningen till 

graviditeten och det nyfödda barnet (Berglund, 2016). Resultaten visade på brister i 

kunskapen om betydelsen av att ställa frågan om våldsutsatthet till en partner. Lövestad och 

Krantz (2012) visar att kvinnor kan utöva precis lika mycket våld som män i relationer. Men 

män har en benägenhet att underrapportera sin våldsutsatthet (SOU, 2015).Våldsamt beteende 

uppvisas hos både kvinnliga och manliga partners i heterosexuella samt homosexuella 

relationer (Lövestad och Krantz, 2012). Studier visar att män och kvinnor utövar ungefär lika 

mycket våld i nära relation, men ingen hänsyn tas till mäns och kvinnors olika motiv till våld 

och de skador våldet orsakar. Trots att våldet beskrivs könsneutralt så finns skillnader, t, ex 

använder främst kvinnor våld i självförsvar och mäns våld resulterar i mycket allvarligare 

fysiska och psykiska konsekvenser för den våldsutsatta (SOU, 2015). Studier har även visat 

att de kvinnor som utövar våld i nära relation är oftast våldsutsatta själva (Enander, 2011).  

 

Deltagarna beskrev att hinder för att prata om våld kunde bero på dem själva. Enligt  

Finnbogadóttir och Dykes, (2012) beskriver barnmorskorna sig som unika individer med egna 

erfarenheter, fördomar och attityder som kan orsaka hinder i arbetet med att ställa laddade och 

känsliga frågor.  Enligt Stenson et. al (2005) upplever barnmorskorna det mer känsligt att 

ställa frågan om våldsutsatthet  till kvinnor som barnmorskorna kände sedan tidigare. Men 

samtidigt finns behov av att etablera kontakt med kvinnan innan frågan ställs för att inte 

riskera att förolämpa henne. Vidare beskriver Eustace et. al (2016) att barnmorskorna känner 

behov av att bygga upp en relation med kvinnan innan frågor ställs om våld för att få ärliga 

svar. Att bygga upp en relation över tid beskrivs också som en förmån då barnmorskan kan 

vara uppmärksam på förändringar i kvinnans beteende. 

 

Att tillämpa SEM på denna studies resultat innebär att det preventiva arbetet mot våld i nära 

relation under graviditet ska ligga på flera nivåer (Dahlberg och Krug, 2002). För att ett 

preventivt arbete ska fungera väl ska det finnas nationella riktlinjer och regionala riktlinjer. På 

relationsnivå blir barnmorskan viktig och på individnivå behöver barnmorskan och kvinnan 

stöd av väl utarbetade rutiner. Om barnmorskans behov av introdukion och utbildning om 

riktlinjerna inte tillgodoses medför det svårigheter att genomföra det våldspreventiva arbetet 

på bästa möjliga sätt. Detta bidrar vidare till att barnmorskan och den gravida kvinnan inte 
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kan mötas på individnivå och vid utebliven interaktionen erhåller inte kvinnan den hjälp och 

stöttning hon kan behöva.  

 

Modellen föreslår att varierande faktorer i varierande nivåer måste övervägas och behandlas 

samtidigt för att kunna ta itu med problemen med partnervåld. Det är interaktionen mellan alla 

dessa faktorer som behöver förstås för planerandet av preventiva strategier att bekämpa 

problemen med partnervåld (Parveen och Naylor, 2013). Det grundläggande målet är att 

stoppa våldet innan det ens börjar. Förebyggande arbete kräver förståelse för de faktorer som 

påverkar våldet (Dahlberg och Krug, 2002). Utifrån offerundersökningar kan det hävdas att 

våldsutövande män återfinns i alla samhällsgrupper å ena sidan, och å andra sidan att det 

tycks finnas riskfaktorer som innebär att vissa grupper av män utövar en större del våld 

(Statens offentliga utredningar, SOU, 2015).  I regeringens Handlingsplan för att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor poängteras att: ”för att långsiktigt kunna förebygga och motverka våld 

i nära relationer krävs det ökad kunskap, inte bara om brottets effekter och om offret, utan 

också om gärningsmannen” (Regeringsskrivelse, 2007). Att använda sig av SEM som 

förklaringsmodell kan göra det lättare att förstå våldet och effekterna av potentiella 

förebyggande strategier (Dahlberg och Krug, 2002). 

 

Med den teoretiska modellen som grund stöds resultatet av en svensk studie där  kvinnor som 

blivit utsatta för partnervåld intervjuas. Kvinnorna beskriver en känsla av skam under möten 

med barnmorskorna på barnmorskemottagningen. Förklaringen kan vara att kvinnor generellt 

bygger upp en mur och döljer sanningen om hur de verkligen har det. Kvinnorna håller sig på 

avstånd och barnmorskorna vet inte hur de ska bemöta kvinnorna vilket leder till att 

interaktionen misslyckas (Edin et al., 2010).  

 

Upprättande och introduktion av screening gällande våldsutsatthet under graviditet ökar 

chanserna för upptäckt. Om kvinnor inte får en direkt fråga om våldsutsatthet av vårdpersonal 

kommer de inte att uppge att de är utsatta (Bacchus et. al, 2004). 

Barnmorskor har en unik roll vid möten med gravida kvinnor som är våldsutsatta, de kan 

skapa möjligheter till att identifiera vilken typ av stöd kvinnorna behöver och barnmorskorna 

kan på så sätt verka som koordinatorer (Engnes et al., 2013). Eftersom barnmorskor betraktas 

som auktoriteter kan de ses som en stor tillgång och möjliga innovatörer i arbetet mot 

partnervåld och följaktligen bidra till olika föränderliga sociala och kulturella processer (Edin 

et al, 2008).  
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Att utsättas för våld i nära relation under graviditet är dubblet så vanligt som att drabbas av 

någon graviditetskomplikation som preeklampsi eller graviditetsdiabetes (GDM). Enligt 

Svenska graviditetsregistret 2015 var det 1,7 % av de gravida kvinnorna i riket som 

diagnostiserades med GDM (Graviditetsregistret, 2015). Vilket då kan jämföras med att det är 

cirka 3 % av de gravida kvinnorna som utsätts för våld i nära relation (Lukasse et. al., 2014).  

Screeningen av kvinnor gällande GDM är hög och uppföljningen under graviditeten stor till 

följd av väl utarbetade riktlinjer och rekommendationer (Socialstyrelsen, 2015). Våld i nära 

relation under graviditet innebär risker för både mamman och hennes ofödda barn. Därför bör 

upptäckt av våld i nära relation bedömas som en riskfaktor på samma sätt som diabetes eller 

preeklampsi vilket erfordrar ytterligare övervakning och vaksamhet under graviditet och 

förlossning (Bacchus et. al, 2004). 

 

Det är dags för världen att agera. Ett liv utan våld bör ses som en mänsklig rättighet som varje 

kvinna, man och barn förtjänar (WHO, 2013). Genom att ställa frågor om våld och belysa 

dess konsekvenser visar hälso- och sjukvården att våld är ett oacceptabelt beteende och kan då 

bidra till  att våld i nära relationer minskar (Berglund, 2011), 

 

SLUTSATS 

 

Barnmorskorna visade en stor medvetenhet om behovet av att identifiera våldsutsatthet under 

graviditet och trygghet i befintliga riktlinjer, men brister i kunskap om handläggning kan 

medföra att barnmorskorna undviker att ställa frågan om våld. Resultatet belyser vikten av 

fortbildning för barnmorskor inom området våldspreventivt arbete. Genom att tillämpa SEM 

som teoretisk ram för det våldspreventiva arbetet säkerställs att åtgärder och aktiviteter 

omfattar alla nivåer i samhället. På så sätt kan förutsättningarna att genomföra ett gott 

våldspreventivt arbete inom mödrahälsovården säkerställas till nytta för såväl personal som 

för den gravida kvinnan och hennes ofödda barn.  

 

KLINISK BETYDELSE 

 

Enligt resultaten tydliggörs det att den utbildning som barnmorskor fått om våldspreventivt 

arbete skedde för några år sedan, de barnmorskor som anställdes efter den utbildningsinsatsen 
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har exkluderats informationen och introduktionen och de kände sig därför inte helt trygga med 

att arbeta efter riktlinjerna. Barnmorskorna beskrev att det hade bristande kunskap för hur de 

skulle bemöta och handlägga en kvinna som var våldsutsatt just nu. Studien förtydligar 

svårigheten med att uppskatta effektiviteten för att skydda gravida kvinnor från att utsättas av 

våld i nära relation med hjälp av de förebyggande åtgärder i  de riktlinjer som finns 

tillgängliga om det våldspreventiva arbetet. Riktlinjer för att arbeta våldspreventivt bör 

regelbundet uppdateras för att bevara effektiviteten och om nödvändigt revideras för att passa 

in i verksamheterna. Det finns utarbetade riktklinjer som sammanställts nationellt och 

regionalt men alla måste få ta del av den kunskapen genom mer inriktade utbildningsinsatser 

liksom att problemen med våld i nära relation kan lyftas offentligt. 

Gemensamma riktlinjer och utbildning i dessa bör utformas regionalt som involverar alla 

hälsocentraler för att kunna erbjuda barnmorskor och vårdpersonal likvärdiga rutiner att följa 

och stödja sig mot.  

 

Kvinnojourer bör byggas upp och finansieras nationellt och regionalt och inte som idag ske 

ideellt. Det kan leda till fler tillgängliga kvinnojourer i kommunerna vilket innebär tillgång till 

utökad vägledning och hänvisning till de utsatta kvinnorna. 

 

Våld i nära relation är ett hot mot folkhälsan i stort, vilket förstärker vikten av att barnmorskor 

bör erhålla kunskap om våldsprocessen, uppbrottsprocessen och samhällets ansvar för att 

kunna öka förståelsen samt medverka till hälsosamma val hos individen. Mer forskning på 

området kan öka möjligheten för barnmorskor att bli ett bättre stöd för våldsutsatta kvinnor. 

Studien inkluderar enbart ett fåtal barnmorskor i ett Norrlands län, genom att genomföra 

forskning som involverar fler län skulle det kunna generera i ökad kunskap om barnmorskors 

upplevelser av att arbeta våldspreventivt. 
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BILAGOR                                                                                                                                           Bilaga 1 

 

 

 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institution för omvårdnad 
Namn Linda Tieva 
Telefon: 070-2746254 
E-post: lintie79@hotmail.com 

Datum 
2017-04-04 

 

Till verksamhetschef på hälsocentralen. 

 

Ansökan om tillstånd att få genomföra intervjustudie med barnmorskor på barnmorskemottagning. 

 

Bakgrund 

I Sverige utsätts ca 3 % av de gravida kvinnorna av våld eller annan kränkande behandling av närstående 

under graviditet. Men mörkertalet antas vara större än så.  

Enligt svenska graviditetsregistrets årsrapport 2015 tillfrågades 85,2 % av de gravida kvinnorna i riket om 

våldsutsatthet under graviditet. Motsvarande siffror för Norrbotten är 76 %, vilket innebär att Norrbotten 

återfinns bland de län som uppvisar rikets sämsta resultat när det gäller att fråga de gravida kvinnorna om 

våldsutsatthet. Varför är Norrbottens siffror så låga? Vad kan vara orsaken till att inte fler gravida kvinnor i 

Norrbotten tillfrågas?  

 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta efter nationella 

och lokala riktlinjer för att identifiera våld eller annan kränkande behandling av närstående bland gravida 

kvinnor.  

 

Metod 

Studien ska genomföras genom individuella semistrukturerade intervjuer och inkluderar barnmorskor som 

arbetar på barnmorskemottagningar i Norrbotten. Rekryteringen av lämpliga informanter sker med hjälp av 

samordningsbarnmorskan i region Norrbotten. Intervjuerna spelas in och transkriberas av författaren. All 

insamlad information kommer att behandlas med konfidentialitet och de inspelade intervjuerna kommer att 

avidentifieras vid analys och resultatpresentation. 

Omkring åtta – nio intervjuer planeras. Alla intervjuer önskas få genomföras inom mödravårdscentralerna i 

Norrbotten och på tid som deltagarna väljer. Intervjuerna uppskattas ta cirka en timme i anspråk. 

  
Etiska bedömningar 

Deltagarna i studien kommer att informeras muntligt och skriftligt om forskningens syfte och de har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan. Uppgifterna om deltagarna i studien är konfidentiella och 

personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Enbart student och 

handledare kommer att ha tillgång till det insamlade materialet. 

 

Intervjuerna kommer att ligga till grund för en magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning mot 

reproduktiv och sexuell hälsa vid institutionen för reproduktiv och sexuell hälsa vid Umeå Universitet. 

Institutionen tillhandahåller handledare. Förhoppningen är att studiens resultat kan öka förståelsen och 

kunskapen om hur barnmorskor upplever det förebyggande arbetet med våldsscreening och hur kan fler 

gravida kvinnor tillfrågas om våldsutsatthet av närstående. 
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Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institution för omvårdnad 
Namn Linda Tieva 
Telefon: 070-2746254 
E-post: lintie79@hotmail.com 

Datum 
2017-04-04 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 
 

Linda Tieva                                                               Margareta Persson 

Barnmorskestuderande                                              Leg barnmorska, Dr Med Vet. Universitetslektor 

070-274 62 54                                                            Universitet, Inst för omvårdnad Umeå  

lintie79@hotmail.com                                               090-786 56 98 

                                             margareta.persson@umu.se 

 

Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:  

 

Ort/Datum:…………………………….………………… 

Namnteckning…………………………………………… 

Namnförtydligande:……………………………………… 
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Bilaga 2 

 

Umeå universitet, 901 87 Umeå 
Institution för omvårdnad 
Namn Linda Tieva 
Telefon: 070-2746254 
E-post: lintie79@hotmail.com 

Datum 
2017-04-04 

                                          

 

 

 
Barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att ställa frågan om våldsutsatthet till gravida 

kvinnor. 

Förfrågan om att delta i en intervjustudie 

 

Inom ramen för min utbildning till barnmorska vid institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet ska 

jag genomföra ett fördjupningsarbete inom området reproduktiv och sexuell hälsa. 

Jag vänder mig till barnmorskor som arbetar på barnmorskemottagningar i Norrbotten. Syftet med studien 

är att undersöka barnmorskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta efter nationella och lokala 

riktlinjer för att identifiera våld eller annan kränkande behandling av närstående bland gravida kvinnor.  

Vill du dela med dig av dina erfarenheter och delta i en intervjustudie? Intervjun kommer att ta 

maximalt en timme och genomförs på den tid och plats som vi kommer överens om 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst avbryta ditt deltagande. Om du väljer att 

ställa upp för en intervju så kommer allt vad du säger att behandlas konfidentiellt, dvs att din identitet inte 

röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av resultaten. Inga obehöriga har 

tillgång till intervjuerna. Intervjuerna kommer att avidentifieras, förses med en kod och kodlistan förvaras 

inlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och 

ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet.  

Intervjuerna kommer att ligga till grund för en magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning mot 

reproduktiv och sexuell hälsa vid institutionen för reproduktiv och sexuell hälsa vid Umeå Universitet. 

Institutionen tillhandahåller handledare. Förhoppningen är att studiens resultat kan öka förståelsen och 

kunskapen om hur barnmorskor upplever det förebyggande arbetet med våldsscreening och hur fler gravida 

kvinnor kan tillfrågas om våldsutsatthet av närstående. 

Om du accepterar att delta i studien ber jag dig skriva in kontaktuppgifter samt signera med 

dagens datum. 

Datum ………………Namnteckning: …………………………………………………… 

Med vänlig hälsning 
 

Linda Tieva                                                        Margareta Persson 

 

 

 

 

 

 

 

Barnmorskestuderande                                                         

Tel 070-274 62 54 

lintie79@hotmail.com 

     Leg barnmorska, Dr Med Vet 

Universitetslektor 

Universitet, Inst för omvårdnad Umeå 090-

786 56 98 margareta.persson@umu.se 
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       Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur många år har du arbetat som barnmorska?  

3. Hur många år har du arbetat som barnmorska på barnmorskemottagning? 

4. Har du några utbildningar utöver barnmorskeutbildningen och i så fall vilka? 

5. Vilken tjänstgöringsgrad har du på barnmorskemottagningen? 

6. Hur tycker du det är att arbeta efter de riktlinjer om våldsutsatthetsscreening som 

finns?  

a. Hur har dessa riktlinjer diskuterats och introducerats i er verksamhet?  

(Har ni fått någon utbildning? Har ni fått träna er i att hantera 

situationer?) 

b. Vilka instruktioner/tips och råd har du fått som ska hjälpa dig att ta upp frågan 

om våld med gravida kvinnor?  

c. På vilket sätt har du fått information om att barnmorskorna ska fråga om våld? 

d. När brukar du ta upp frågan om våld med den gravida kvinnan? 

(Ställs frågan mer än 1 gång? Ställs frågan när hon kommer ensam? 

Hur gör man för att få henne ensam till barnmorskemottagningen) 

e. Hur brukar du oftast ta upp frågan – ge exempel 

f. Berätta om en situation där du kände att du hade gott stöd av riktlinjerna för att 

fråga om våld 

g. Berätta om en situation där du upplevde att riktlinjerna inte var till någon hjälp 

för dig att fråga om våld 

h. Vad skulle underlätta arbetet för dig att prata om våldsutsatthet? 

7. Vilka tankar och känslor väcks det inom dig när du samtalar om våld? 

a. Hur hanterar du de tankar och känslor som väcks?  

8. Var eller hos vem hittar du stöd när du möter våldsutsatta kvinnor?  

9. Hur hanterar du partnern när det gäller frågor om våld? 

10. Hur hanterar du frågan om våld om det är känt på vårdcentralen eller i samhället att 

kvinnan är våldsutsatt?  

11. Hur hanterar du frågan om våld om kvinnan/partnern är någon som du har någon form 

av relation till? (Grannens barn, syskonbarn, kusinbarn). 

12. När drar du dig för att fråga om våld? 
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a. I vilka situationer? 

b. Hur tror du andra kollegor löser detta?  

c. Vilka orsaker tror du kan ligga bakom att exkludera vissa gravida?  

13. Vilka orsaker tror du kan ligga bakom att man undviker att prata om våld? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


