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Sammanfattning 

 

I dagens Sverige lever ett flertal kvinnor i förhållanden med män som utsätter dem för våld 

(BRÅ, 2002). Studiens syfte är att förse läsaren med en inblick i mödravårdens arbete gällande 

våldsutsatthet, vilket tillgodoses genom att ta del av personalens erfarenheter. Majoriteten av 

gravida kvinnor uppsöker vid något tillfälle mödravården (Widding Hedin, Grimstad, Möller, 

Schei & Jansson, 1999). Därmed har denna vårdinstans en unik möjlighet och ett särskilt ansvar 

att identifiera våldsutsatthet (SOSFS, 2014:4).  Med denna bakgrund har vi valt att studera 

personalens egna erfarenheter av att fråga om just våldsutsatthet. Insamling av empiriskt 

material har genomförts genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor och barnmorskor från 

tre olika landsting eller regioner runtom i Sverige. De fyra intervjudeltagarna har under studiens 

förlopp varit aktivt verksamma inom mödravården. Utsagorna har kombinerats med tidigare 

kunskap, för att kunna ge en holistisk bild av hur mödravården arbetar kring ämnet mäns våld 

mot kvinnor. Resultatet av studien visar på att de yrkesverksamma inom mödravården delar 

liknande erfarenheter och tankar gällande att ställa frågor om våldsutsatthet till gravida kvinnor. 

Kollegialt stöd och utbildning i ämnet kan ses som viktiga delar i ett effektivt arbete gällande 

identifierandet av våldsutsatthet. Vidare tycks det att en hög arbetsbörda istället påverkar 

identifieringsarbetet negativt.  
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1. Inledning 
Att kvinnor i dagens samhälle riskerar att utsättas för våld är ingen nyhet. Våldsutsatthet kan 

drabba alla kvinnor oavsett klass, ålder eller etnicitet (Widding Hedin et al., 1999). Däremot 

tycks kunskaperna om våldsutsatthet gällande gravida kvinnor vara begränsade. När en kvinna 

som lever i en heterosexuell relation där våld förekommer blir gravid utgör inte graviditeten ett 

skydd mot våldet. Kvinnan utsätts även för mer psykologisk stress då hon oroar sig för hur 

våldet påverkar det ofödda barnet (ibid.). 

 

Enligt Björck och Heimers (2008) mening är våldsutsatthet förknippat med skam för den utsatta 

kvinnan. Detta leder i sin tur till att ämnet upplevs som tabubelagt och svårhanterligt (Björck 

& Heimer, 2008). I denna studie har vi valt att utgå ifrån ett heterosexuellt perspektiv. Studiens 

fokusområde är det våld som en gravid kvinna utsätts för av en man hon har, eller har haft en 

nära relation till. Enligt Widding Hedin et al. (1999) har mödravården i Sverige en unik 

möjlighet att uppmärksamma kvinnor som lever i relationer där våld förekommer. Detta då 

graviditeten medför att kvinnor som är friska ändå kommer i kontakt med sjukvården. Sveriges 

regioner och landsting har rutinmässigt börjat tillfråga gravida kvinnor om våldsutsatthet 

(SOSFS, 2014:4). Enligt Graviditetsregistret (2016) bedrivs arbetet kring att fråga kvinnor om 

våldsutsatthet med varierande resultat mellan olika landsting/regioner. De kvinnor som levt i 

en relation där de utsatts för våld av deras manliga partner uppger att de i största utsträckning 

vänt sig till sjukvården när de bestämt sig för att berätta. Sjukvården har föredragits i jämförelse 

med andra aktörer som till exempel polis eller socialtjänst. En majoritet av de som tagit hjälp 

av sjukvården har också varit nöjda med hjälpen de fick (Lundgren, Heimar, Westerstrand & 

Kallioski, 2001). 

 

Med bakgrund av den unika roll som mödravården besitter bestämde vi oss för att skriva om 

barnmorskors och sjuksköterskors kunskap kring att fråga om våldsutsatthet. Utifrån denna 

studie kan man utläsa de påverkande komponenterna som avgör om de yrkesverksamma frågar 

respektive inte frågar kvinnor om våldsutsatthet. Studiens resultat är relevant för verksamma 

inom mödravården då empirin utgår från deras arbetsmiljö. Att erhålla kunskap om mäns våld 

mot kvinnor tjänar samhället i stort, då denna problematik återfinns på individnivå samt på 

strukturell nivå. Även privatpersoner som är våldsutsatta kan dra fördel av studien. Då ett mer 

effektivt arbete kring att fråga kvinnor om våldsutsatthet kan leda till att fler uppmärksammas 

och hjälps. Inom ämnet mäns våld mot kvinnor skulle socialtjänsten och sjukvården kunna vara 

jämförbara grupper av professioner. I och med att båda yrkesgrupperna möter våldsutsatta 

individer i sitt dagliga arbete, skulle båda yrkesgrupper kunna dra fördel av varandras 

erfarenheter. Enligt Brante (2009) är både sjuksköterskor och socialarbetare semiprofessioner. 

Med detta menas att deras arbete vilar på vetenskaplig kunskap och att yrket innebär en viss 

status (ibid.). Genom detta menar vi att dessa grupper kan jämföras. Kunskapen från denna 

studie skulle därför kunna leda till en mer effektiv samverkan mellan mödravården och 

socialtjänsten.  

  



2 
 

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att beskriva och analysera personalen inom mödravårdens erfarenheter gällande att 

ställa frågor till blivande mödrar om våldsutsatthet.  

 

Frågeställningar 
- Vilka arbetssätt använder yrkesverksamma inom mödravården för att identifiera 

våldsutsatthet?  

 

– Vilken känslomässig påverkan lämnas de yrkesverksamma med efter att de frågat om 

våldsutsatthet?  

 

– Vilka hinder kan verksamma inom mödravården möta gällande att ställa frågor om 

våldsutsatthet till gravida kvinnor? 
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3. Arbetsfördelning 
Den text som utgör denna studie har genomgående behandlats av båda författarna. Diana 

Habtemikael har tagit det största ansvaret gällande framställandet av metodkapitlet. Jenny Grip 

har haft huvudansvaret för det textmässiga framställandet av teoriavsnittet, samt resultatet. 

Trots uppdelningen av arbetet har vi gemensamt behandlat och korrekturläst samtliga delar av 

uppsatsen. 
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4. Kunskapsöversikt 
Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem och återfinns i alla skikt av samhället oberoende 

av etniskt ursprung eller klasstillhörighet (Lundgren, et al., 2001). Mörkertalet gällande dessa 

brott uppskattas vara stort, bland annat då offret kan uppleva en stigmatisering kopplad till 

klassificerandet av att vara en våldsutsatt kvinna. Ämnet kan även ses som en privat 

angelägenhet, som bör hanteras inom familjen. Dessa faktorer kan ses som förklaringar till 

varför ämnet är tabubelagt. Många kvinnor som utsätts för våld väljer helt enkelt att aldrig 

anmäla brottsligheten, utan hantera den på egen hand till situationen blir oumbärlig (BRÅ, 

2002).   

 När en kvinna försöker bryta våldsmönstret genom att bli mer självständig, löper hon större 

risk för att utsättas för allvarligare former av våld av mannen hon lever med (WHO, 2002).  Den 

allmänna bilden som återfinns i samhället om en graviditet i samband med våldsutsatthet är att 

graviditeten utgör ett skydd från fysiskt eller sexuellt våld (Widding Hedin et. al, 1999). Detta 

överensstämmer inte med den verklighet dessa kvinnor lever i, där en graviditet istället kan gör 

att relationen tar steget från att vara psykiskt eller ekonomiskt våldsamt till fysisk eller sexuellt 

(O’Reilly, Beale & Gilles, 2010). Med största sannolikhet kommer våldet att fortgå under 

graviditeten, men även de första månaderna efter förlossning är en tid omgiven av en förhöjd 

risk att utsättas för våld (Edin, 2006). Denna kunskapsöversikt i kombination med de 

yrkesverksammas utsagor utgör basen i denna studie. Kapitlet kommer bland annat beröra 

kunskap om prevalens av våld mot gravida kvinnor samt de yrkesverksammas generella 

erfarenheter. 

 

 

4.1 Vikten av att fråga 
I Sverige finns en stark tradition av att gravida kvinnor uppsöker en mödravårdscentral för att 

få vård och stöd under graviditeten (Widding Hedin et. al, 1999). Mödravårdscentralerna i 

Sverige når 99 % av svenskfödda gravida kvinnor vilket gör personalen inom dessa 

vårdinrättningar till viktiga aktörer i samhällets våldsprevention (ibid.). Att utsättas för våld 

under en graviditet skapar ett flertal hälsoproblem för de utsatta kvinnorna. Exempelvis löper 

våldsutsatta gravida kvinnor större risk att lida av genitala infektioner, dålig mathållning, anemi 

eller bruk av alkohol eller läkemedel i jämförelse med icke-våldsutsatta kvinnor (Björck & 

Heimer, 2008). Våld under graviditeten drabbar lika många svenska kvinnor som exempelvis 

graviditetsdiabetes varje år. Sjuksköterskor och barnmorskor har stora möjligheter att 

uppmärksamma våldsutsatthet, och genom det även hjälpa kvinnor som lever i en utsatt 

situation (ibid.). När en kvinna väljer att berätta om våldet hon utsätts för är det en process, som 

ofta börjar med att hon berättar om det minst uppseendeväckande formen av våldet först. Detta 

är en medveten strategi av kvinnan, då hon “testar” personen hon väljer att berätta för 

(Nordborg, 2008). Erfarenheter av sexuellt våld tar längst tid att berätta. För att en kvinna ska 

våga berätta om erfarenheter av sexuellt våld måste hon innan dess gjort sig helt säker på att 

den som lyssnar på henne kan hantera denna information (ibid.). Det är alltså av yttersta vikt 

att verksamma inom mödravården ställer direkta frågor om våldsutsatthet. 
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Kraven för hur vård i Sverige ska bedrivas regleras i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 

Socialstyrelsen har vidare konstruerat föreskrifter, samt en handbok för arbetet inom sjukvården 

gällande mäns våld mot kvinnor. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om våld i nära relationer 

(SOSFS, 2014:4), har anställda inom mödravården ett särskilt ansvar att uppmärksamma 

erfarenheter av våld bland vårdsökande kvinnor. Det är inte ett krav att enligt rutin tillfråga 

vårdsökande om våldsutsatthet. Däremot är det ett allmänt råd. De allmänna råden är inte 

bindande, till skillnad från föreskrifter, utan ska ses som ett sätt att möta bestämmelserna som 

satts upp (ibid.). Att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet bör vara en etablerad rutin inom den 

svenska mödravården (ibid.). Enligt Graviditetsregistret (2016) återfinns en stor variation 

mellan Sveriges olika landsting och regioner när det gäller att fråga vårdsökande kvinnor om 

våldsutsatthet. Inom landstinget i Dalarna uppger 70,8 % av de förlösta att de tillfrågats om 

våldsutsatthet, medan Gotlands landsting uppnår 96,9 %. Det genomsnittliga värdet för hela 

landet är 86,8 %. Endast fyra regioner/landsting uppnår målvärdet på 95 % (Graviditetsregistret, 

2016). Mot denna bakgrund kan man tydligt se att arbetet med denna problematik bedrivs 

effektivt, men att det fortfarande finns möjligheter att utveckla bättre rutiner. Björck och 

Heimer (2008) lyfter bland annat fram att tydlig ansvarsfördelning, standardiserade 

frågeformulär samt god samverkan mellan exempelvis sjukvården och socialtjänsten leder till 

att fler kvinnor tillfrågas om våldsutsatthet.  

Det faktum att barnmorskor och sjuksköterskor ofta förväntar sig ett negativt svar när de ställer 

frågor om våldsutsatthet kan resultera i att de undviker frågan (Balkur, 2017). Barnmorskor bör 

enligt i större utsträckning ha ett genuint intresse för svaret, samt skapa en trygg miljö och inte 

enbart ställa frågan för att det är en rutin (ibid.). Både vårdgivare och vårdsökare menar att 

enskildhet är essentiellt för att skapa en trygg miljö. Genom enskildhet kan det vara lättare för 

kvinnan att uppge ett jakande svar då hon i just det tillfället inte står under direkt kontroll av 

mannen hon lever med.  Det faktum att ämnet är tabubelagt och anses vara privat kan vara 

bidragande anledningar till varför en barnmorska väljer att inte fråga om våldsutsatthet. 

Däremot visar forskning att vårdsökande, gravida kvinnor inte har något emot att tillfrågas 

(Björck & Heimer, 2008). Många kvinnor förväntar sig snarare att bli tillfrågade och löper 

större risk att vara missnöjda med sin erfarenhet av vården om ämnet inte berörs (ibid.). Om 

t.ex. barnmorskan anser att frågan är naturlig och legitim är det också stor chans att den 

tillfrågade kvinnan upplever att hon blir sedd i sammanhanget och inte tar illa vid sig av att bli 

tillfrågad. Vikten av att ställa direkta frågor samt att få besvara dessa frågor i enskildhet är 

centrala faktorer för att kvinnan inte ska reagera negativt på att bli tillfrågad (ibid.). Exempelvis 

är det inte lämpligt att fråga en kvinna om hon utsätts för våld utan att definiera vad begreppet 

våld innebär. Istället kan en yrkesverksam med fördel fråga om kvinnan någon gång blivit 

knuffad eller sparkad av en närstående (Socialstyrelsen, 2014). Betydelsen av formuleringar är 

stor, då det kan tjäna som en ögonöppnare för en kvinna som är utsatt för våld. Eftersom våldet 

alltid har sällskap av normaliseringsprocessen kan det vara så att kvinnan själv inte ser det som 

att hon utsätts för våld, utan som en naturlig del av det förhållande hon lever i (ibid.). 
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4.2 De yrkesverksammas generella erfarenheter 
En studie från Australien visar att barnmorskor har svårigheter att tillfråga kvinnor om 

våldsutsatthet, då tiden de spenderar med dessa kvinnor är begränsad. Samtidigt som de 

uppmanas att fråga om våldsutsatthet, uppmanas de också att arbeta så tidseffektivt som möjligt. 

En del barnmorskor menar att de inte anser sig “ha rätten” att fråga en kvinna de endast träffat 

i 30 minuter, om hon utsätts för våld av den mannen hon lever med (Eustace, Baird, Saito & 

Creedy, 2016). De yrkesverksamma menar att det känns oansvarigt att fråga om våldsutsatthet 

om man som professionell inte har möjligheter eller kunskap för att kunna hjälpa kvinnan vidare 

i sitt hjälpsökande. Följaktligen beskrev barnmorskorna hur bristen på klara direktiv skapade 

en påtaglig frustration hos dem personligen. De hade inte heller fått träning i hur de själva kunde 

hantera en känslomässig påverkan vid ett jakande svar. Bristen på kunskap och direktiv kring 

vilka insatser den våldsutsatta kvinnan kunde tillhandahållas lyftes fram som frustrerande 

(ibid.). 

Ämnet mäns våld mot kvinnor skapar följaktligen en reaktion hos den enskilde barnmorskan 

eller sjuksköterskan. Enligt Finnbogadòttir & Dykes (2012) är det vanligt att barnmorskor 

skuldbelägger sig själva om det efter en förlossning framkommer att kvinnan utsattes för våld 

under tiden hon var gravid. En rädsla för personliga repressalier kan infinna sig när det gäller 

att vidarerapportera våldsutsatthet till socialtjänsten eller polisen. Detta är särskilt vanligt om 

barnmorskorna träffat fadern till barnet i samband med vårdbesöken. En del av barnmorskorna 

i studien menade att de aldrig frågade om våldsutsatthet. De såg det som en förolämpning mot 

fadern om de frågade kvinnan om våldsutsatthet (ibid.). Även det faktum att relationen mellan 

en vårdsökande kvinna och en barnmorska bör vara god och förtroendeingivande kan skapa ett 

hinder. Då barnmorskorna kan vara rädda att inte bli omtyckta om hen frågar om våldsutsatthet, 

kan frågan i vissa fall undvikas (ibid.). En del barnmorskor uppgav även att riktlinjerna att 

samtliga blivande mödrar ska frågas provocerade dem (Henriksen, Garnweidner-Holme, 

Thorsteinsen & Luksasse, 2017). Detta på grund av att de inte ansåg sig ha tid till arbetet. De 

menade att ännu en arbetsuppgift lades på en redan ansträngande arbetsbörda. Likaså ansåg de 

att arbetet med att fråga om våldsutsatthet endast skulle riktas mot högriskgrupper, som 

exempelvis missbrukare, då detta skulle effektivisera arbetet. En del barnmorskor uppgav även 

att svaret de mottog från den vårdsökande kunde kännas skrämmande då de inte ansåg sig vara 

kompetenta att stötta och hjälpa kvinnan vid ett jakande svar (ibid.). Utbildning i ämnet, tydliga 

direktiv, samt färdiga frågeformulär lyfts fram av de yrkesverksamma som faktorer som kan 

effektivisera arbetet. Således gör detta barnmorskorna mer benägna att fråga om våldsutsatthet 

till blivande mödrar (Paterno & Draughon, 2016). En mindre betungande arbetsbörda, med 

andra ord mer tid till varje patient skulle vara en förtjänst enligt Paterno och Draughon (2016). 
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5. Teoretiska utgångspunkter 
Två teorier, professionsteori och organisationsteori, har använts som verktyg i processen att 

analysera empirin. En kretsar kring förståelsen och kunskapen kring professioner, och den andra 

om organisationsforskning. Kunskapen från teorierna har resulterat i en förståelse för det 

organisatoriska klimatet inom mödravården. Förståelsen för vad som kännetecknar 

barnmorskors och sjuksköterskors yrkesroll återfinns i detta kapitel.  

 

Yrkesgrupper som baserar sitt arbete på vetenskaplig kunskap och har någon form av 

universitetsutbildning kan benämnas som profession (Brante, 2009). Läkare och ekonomer 

tillhör de klassiska professionerna, men även sjuksköterskor eller barnmorskor samt exempelvis 

socialarbetare, klassas som professioner (ibid.). Sjuksköterskor och barnmorskor kan definieras 

som semiprofessioner då de inte åtnjuter samma mått av status som bland annat en läkare. 

Semiprofessionerna kännetecknas av att ha direktkontakt med klienter som själva vänder sig 

till yrkesgruppen. Begreppet profession vilar på tre pelare; en universitetsutbildning, 

yrkespraktik och att yrket medför en relativt hög status i samhället (ibid.). Utöver det menar 

samma författare att de verksamma individerna inom dessa yrkesgrupper erhåller en viss 

identitet via sitt yrke och även delar värderingar som är gemensamma inom gruppen (ibid.). Ett 

exempel på en sådan gemensam värdering kan vara att identifierandet av våldsutsatthet är en 

viktig roll i barnmorskor och sjuksköterskors arbete. Då de yrkesverksamma inom mödravården 

agerar på uppdrag av staten, dikterar de inte på egen hand vad som faller inom deras 

jurisdiktion. Det är även vanligt att professionen skapar ett eget gemensamt språk som utesluter 

de som inte besitter samma kunskap. På detta sätt skapas en stark grupptillhörighet. 

Professioner utgör yrken där en enskild individ måste fatta beslut och ta ansvar. Beslut som 

fattas har vanligtvis stor påverkan på klienten som söker stöd eller hjälp från individen inom 

professionen (ibid.). En yrkesverksam inom en profession måste även sitta på expertis som 

enbart återfinns inom den egna gruppen (Hellberg, 1991). I dagens kunskapssamhälle har 

professionerna fått en särskilt befästad ställning, då de befinner sig i framkant när det gäller nya 

idéer inom allt från hälso- och sjukvård till teknik (Brante, 2009). Sjuksköterskor och 

barnmorskor måste förhålla sig till de regelverken som återfinns inom deras organisation, 

samtidigt som de måste vara självständiga i sitt arbete. Detta skapar en säregen profession, 

särskilt med den unika möjligheten att identifiera våldsutsatthet i åtanke (ibid.).  

 

Sjukvården är en människobehandlande organisation, som ska tjäna den enskilda medborgaren 

ute i samhället (Hasenfeld, 1992). Enligt honom kan organisationer med liknande uppdrag delas 

in i tre olika grupper, beroende på vilket sätt man handlar för tjäna medborgaren(ibid.). 

Grupperingarna innefattar people- processing technologies, people-sustaining technologies och 

slutligen people-changing technologies (ibid.). Den förstnämnda syftar till att förändra eller 

förbättra klientens livssituation, men inte genom att förändra individens personliga attribut 

(ibid.). Istället använder man sig av klassificeringar, exempelvis “psykiskt sjuk”, som ska följas 

upp av en annan människobehandlande organisation med ett standardiserat förfarande (ibid.). 

Ett barn som har en speciell begåvning kan exempelvis klassa som “ett begåvat barn”. Insikten 

att barnet är särskilt begåvad kan då följas upp genom att barnet får hoppa över en årskurs eller 

gå i en klass med andra barn som besitter en liknande begåvning (ibid.). Genom klassificeringen 
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påverkas barnets livssituation, utan att förändra barnets personliga attribut. People-sustaining 

technologies syftar istället till att bibehålla klientens välbefinnande, och förhindra en stagnering 

av exempelvis hälsotillstånd. Äldreboenden är ett exempel på typen av organisationer med detta 

uppdrag. Slutligen kretsar organisationer som klassas som people-changing technologies av 

uppdraget att direkt förändra en klientens personliga attribut. Målet med denna förändring att 

öka klientens välbefinnande (ibid.). Inom denna kategori återfinns sjukvården, då målet med 

arbetet till exempel är att behandla och läka en patient med en benfraktur. Genom att förändra 

ett tillfälligt personligt attribut, det vill säga fakturen, förbättras patientens livssituation (ibid.). 

Dessa definitionsbegrepp kan ses som diffusa, då tekniker för att öka klientens välbefinnande 

inom vissa verksamheter kan tangera varandra.  Kunskapen om dessa definitioner kan förmedla 

en insikt i mödravårdens uppdrag gällande våldsutsatthet. Med denna bakgrund anses 

kunskapen som vi tagit del av genom organisationsteorin vara relevant för denna studie.  

 

Enligt Hasenfelds (1992) förklaringsmodell är mödravårdens arbete gällande våldsutsatthet av 

people-processing karaktär, även om verksamheten i sig klassas som people-changing. Själva 

identifierandet av våldsutsatthet faller under vårdpersonalens jurisdiktion. Assistans av social 

karaktär genomförs istället av en annan profession (ibid.). Barnmorskor och sjuksköterskor har 

alltså mandat från staten att identifiera våldsutsatthet. Socialtjänsten har istället tilldelats 

mandat att utreda och vidta andra sociala åtgärder (Brante, 2009). Exemplet ovan visar hur 

människobehandlande organisationer samverkar, men hur de tilldelats olika ansvarsområden. 

Olika professioner som är verksamma inom människobehandlande organisationer har alltså 

ansetts ha en särskild expertis inom specifika områden. Mandatet som staten tilldelat en viss 

profession stärker således professionens roll i samhället (ibid.). Inom människobehandlande 

organisationer lyfts interaktionen och sammanhållningen mellan de anställda fram som särskilt 

viktig för en framgångsrik verksamhet, (Hasenfeld, 1992). Begreppet kollegialitet syftar till att 

beskriva sammanhållningen inom en arbetsgrupp Kollegialitet kan ses som en produkt av ett 

ständigt förbättringsarbete som bedrivs av de anställda via ett öppet diskussionsklimat (Brante, 

2009).  
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6. Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av metod, urval samt hur den insamlade empirin bearbetats. 

Forskningsansvariga presenterar även de problem som stötts på i samband med genomförandet 

av studien samt en reflektion över den valda metoden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

de etiska överväganden studien tagit hänsyn till gällande arbetet. 

 

 

6.1 Val av metod och urval 
För att på bästa sätt kunna besvara studiens syfte valde forskningsansvariga att använda 

intervjuer som insamlingsmetod, där deltagarna själva berättat om sina erfarenheter. Att 

använda en kvantitativ metod hade inte tjänat studiens syfte lika effektivt som en kvalitativ, då 

studien inte är en statistisk undersökning. Eneroth (1984) menar att en kvalitativ metod inte 

handlar om att tro på en specifik, slutgiltig sanning. Istället fokuserar metoden på hur varje 

företeelse är en fas i en konstant och fortlöpande kunskapsutveckling. Intervjudeltagarnas 

erfarenheter har utgjort en sanning, och därmed varit relevanta för just denna studie. Med 

ovanstående bakgrund kan det motiveras till varför det låga antalet deltagare inte har påverkat 

studiens helhet på ett negativt sätt. Utsagorna som skildrats av deltagarna är produkter av 

självupplevda erfarenheter. Genom dessa utsagor skapas en inblick i hur mödravården arbetar 

gällande identifierandet av våldsutsatthet. 

 

Till en början var målet att endast studera yrkesverksamma sjuksköterskor och barnmorskor 

inom Umeå kommun. Med hjälp av mailkontakt samt ett informationsblad, se bilaga 1, 

skickades förfrågningar till sex olika mödravårdscentraler. Dessutom besöktes vårdcentraler i 

centrala Umeå som bedriver mödravård, för att informera om forskningen och rekrytera 

deltagare till studien. I denna del av rekryteringsprocessen stötte studiens författare på 

svårigheter. Majoriteten av de yrkesverksamma valde att avstå från att ställa upp på en intervju. 

Därför expanderades det geografiska området. Från att endast ha kontaktat yrkesverksamma i 

Umeå kommun utvidgas gränsen till Västerbottens län. Via mail samt per telefon kontaktades 

fem orter inom länet. Fem olika vårdcentraler som bedriver mödravård i Skellefteå och tre 

stycken i Örnsköldsvik kontaktades. Här mottogs liknande svar som från vårdinrättningarna i 

Umeå kommun och ännu en gång expanderades det geografiska upptagningsområdet. Med 

hänsyn till svårigheterna att rekrytera tillräckligt med deltagare enbart inom Västerbottens 

landsting och utifrån Graviditetsregistrets (2016) uttalande om geografiska skiljaktigheter, 

valde forskningsansvariga att istället utgå från tre landsting och regioner. Efter detta ingick 

Stockholms läns landsting, Region Gävleborg samt Västerbottens landsting i studiens 

geografiska upptagningsområde. Region Gävleborg och Stockholms läns landsting valdes ut då 

personliga kontakter inom dessa regioner/landsting fanns. Deltagarna som representerar 

Västerbottens landsting valde att ställa upp via den ursprungliga intervjuförfrågan.  

 

Målet var från början att genomföra sex intervjuer. Dock visade det sig svårt att rekrytera 

intervjudeltagare, och många som tillfrågats uppgav att de inte hade tid att medverka. På grund 

av detta utvidgades studiens geografiska upptagningsområde ett flertal gånger. Sammanlagt 

bygger studien på fyra genomförda intervjuer. Då studien har berört personalens egen 
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erfarenhet av att fråga om våld, föll det sig naturligt att använda ett målstyrt urval (Bryman, 

2011). Då barnmorskor och sjuksköterskor är den yrkesgrupp som ansvarar för att fråga gravida 

vårdsökande kvinnor om våldsutsatthet utgjorde de urvalet. I arbetet med urvalet togs hänsyn 

till ålder på de yrkesverksamma. Därför återfinns ett åldersspann på 23-55 år i studien.  De 

yngre deltagarna var nya i yrket och hade inte mer än ett års yrkeserfarenhet. De äldre deltagarna 

hade flerårig yrkeserfarenhet. Studiens författare hade även förförståelsen att de yngre 

intervjudeltagarna kan se på problematiken på ett annat sätt än de äldre. Yrkeserfarenhet samt 

ålder tycks kunna påverka hur man ser på problematiken och därigenom kan erfarenheterna av 

ämnet variera. Därför ansågs ett stort åldersspann vara essentiellt för studiens legitimitet. Av 

dessa fyra forskningsdeltagare har samtliga varit kvinnor varav en har varit barnmorska och tre 

sjuksköterskor. Två av sjuksköterskorna har invandrarbakgrund, medan resterande är 

svenskfödda. Forskningsansvariga har haft förförståelsen att den yrkesverksammas personliga 

bakgrund kan påverka erfarenheterna av att ställa frågor rörande våldsutsatthet. Förförståelsen 

grundar sig i att de yrkesverksamma är individer som rör sig mellan en professionell, och en 

personlig roll. Det som återfinns inom den personliga sfären kan därför påverka individen i dess 

professionella roll. Exempelvis skulle personliga erfarenheter av våldsutsatthet kunna påverka 

en professionells motivation till att beröra ämnet.  

 

En intervjuguide, se bilaga 2, skapades där frågorna som ställdes var kategoriserade under olika 

rubriker. Detta för att säkerställa att intervjun besvarat de områden som forskningen syftade till, 

men också för att underlätta analyseringen. Intervjupersonerna fick berätta om sina erfarenheter 

när det gällde att fråga de blivande mödrarna om våldsutsatthet. Av denna anledning valdes 

metoden konventionell kvalitativ innehållsanalys som hjälpmedel vid analyserandet av empirin. 

Precis som Eneroth (1984) beskriver, måste man skapa ett tillstånd där man reducerar sin 

förförståelse, samtidigt som man har tillgång till de sinnesdata berättelserna kan ge upphov till. 

Kort sagt handlar det om att kunna särskilja kring vad som är förförståelse och vad som tar sig 

uttryck från ett ting, vilket i denna studie är de yrkesverksammas erfarenheter. I förhållande till 

denna studie handlar det om att forskningsansvariga medvetet har framställt sig som tomma 

blad, där de yrkesverksamma har kunnat fylla i med sina rena erfarenheter inom ämnet. Empirin 

har därefter analyserats med hjälp av forskningens teoretiska utgångspunkter och empirinära 

tolkningar har kunnat genomföras (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Det har funnits en medvetenhet om den ojämlika maktfördelningen mellan forskningsansvariga 

och intervjupersonerna. Som forskare bestämmer man på vilket sätt intervjun kommer bedrivas 

samt vad som kommer tas upp. Genom makten att styra samtalet, har det varit av yttersta vikt 

att inte tolka intervjuerna som en dialog mellan två jämlika individer. Intervjun har bestått av 

en part som styrt samtalet och en part som följer (Kvale, 2006). Denna insikt har fått 

forskningsansvariga att noggrant beakta språket som använts under intervjuerna. Exempelvis 

har intervjuerna inletts med att påpeka att det är de yrkesverksammas erfarenheter som 

efterfrågas. Följaktligen förmedlas bilden av att de yrkesverksamma är experterna inom detta 

område. Genom detta tilldelades också intervjupersonerna mer makt. Medvetandegörandet av 

den asymmetriska maktfördelningen och strävan efter transparens förminskar effekterna av det 

ojämlika förhållningssättet mellan intervjuperson och intervjuare (ibid.). Det är även viktigt att 
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läsaren uppfattar forskningen som en produkt av ett slags utredande arbete, och inte som ett 

resultat av ett jämlikt samtal (ibid.). 

 

 

6.2 Analysmetod 
För att kunna bearbeta och behandla empirin som framställts har koder och kategoriseringar 

använts, och ett underliggande tema bestämts. En kvalitativ konventionell innehållsanalys har 

använts, då koder tagits fram ur empirin (Hsieh & Shannon, 2005). Intervjufrågorna hade i 

förväg delats upp i olika kategorier, vilket också är ett kännetecken för hantering av kvalitativa 

intervjuer (Bryman, 2011). Detta bidrog till att analyseringsprocessen av de genomförda 

intervjuerna blev tydligare. Under transkriberingen uppmärksammades när intervjupersonen 

tog en paus eller betonade ett specifikt ord. Genom detta skapades en förståelse för vad 

intervjupersonerna själva lyfte fram som det mest väsentliga inom det valda ämnet. Däremot 

innehåller denna metod ett element av tolkning från studiens författare (Morgan & Hoffman, 

2018). När betoning av ett ord inträffade under en intervju återkom forskningsansvariga till 

ämnet. Detta på grund av uppfattningen att innebörden av det specifika begreppet hade stor 

betydelse för intervjupersonen. Genom att förskjuta makten till intervjupersonen har empirinära 

tolkningar kunnat genomföras (Kvale, 2006). Vid vidare intresse för hur denna ambition 

återspeglats i de konkreta frågorna som ställts, se bilaga 2.  

 

Efter transkribering av intervjuerna genomfördes kodning. Därefter lades koderna in i de 

kategorier som de tillhört, beroende på kodens karaktär. Med hjälp av ett kodningsschema, blev 

det tydligare vilka koder som skulle sorteras under varje specifik kategori. Exempel på detta 

kodningsschema återfinns i bilaga 3. I framställandet av koderna har det varit av yttersta vikt 

att göra varje kod unik i sitt slag och kategorierna ömsesidigt uteslutande. Detta har inneburit 

att varje kod enbart återfunnits under en kategori (Hsieh & Shannon, 2005). Utifrån de 

meningsbärande enheterna och kategoriseringarna kan en manifest, såväl som en latent mening 

med forskningen utvinnas ur materialet. För att kunna analysera de koder som tagits fram ur 

utsagorna måste forskaren, enligt Byrman (2011) utgå från ett tolkande perspektiv. På detta sätt 

menar författaren att den underliggande meningen som forskningen utmynnar i är densamma 

underliggande mening som läsaren uppfattar (ibid.). 

 

6.2.1 Framtagning av koder 
Första steget i framtagningen av koder var att forskningsansvariga enskilt och gemensamt läste 

igenom de transkriberade intervjuerna. Därefter underströks exakta ord från intervjuerna som 

ansågs vara särskilt betydelsefulla. Genom detta tilldelades studiens författare en inblick i det 

insamlade materialet och i de yrkesverksammas erfarenheter av att möta våldsutsatta gravida 

kvinnor. För att förenkla analyseringsprocessen har enordskoder från intervjuerna tagits ut, 

istället för flera ord eller meningar. Detta främst för att enklare kunna tyda vad 

intervjupersonerna sagt. Ord som patientfokus, samverkan och tabu är exempel på koder som 

utvunnits ur meningsbärande enheter. Fler koder, samt kategorier redovisas i bilaga 3. Många 
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koder återkom i samtliga intervjuer, vilket tyder på att många yrkesverksamma delar liknande 

erfarenheter.  

 

 

6.2.2 Framtagning av kategorier 
Kategorier fungerar som en samling för uttagna koder (Hsieh & Shannon, 2005). Genom detta 

arbete förenklas hanteringen av empirin, samt skänker en överblick över utsagorna i 

intervjuerna. Kategorier som skapats är exempelvis förtjänster, hinder och uppföljning. Precis 

som i skapandet av koderna valde forskningsansvariga att enbart ha kategorier som kunde 

sammanfattas med enstaka ord. Samtliga kategorier utgjorde slutligen ett tema, vilket har 

genomsyrat all insamlad empiri.  

 

6.3 Etiska förhållningssätt 
Vetenskapsrådet (2002) har skrivit en redogörelse för forskningsetiska principer som är viktiga 

att ha i åtanke vid forskning kring ämnen inom ramarna för humaniora- och samhällsvetenskap. 

Forskning inom dessa ämnen är av stor vikt för att samhället och individer ska kunna utvecklas 

och är därav nödvändig (ibid.). Ett underliggande krav från samhällets sida är att forskning som 

utförs ska hålla en hög kvalité samt rikta sig till väsentliga och aktuella frågor. Detta brukar 

kallas för forskningskravet (ibid.). Genomgående i forskningsprocessen har artiklar och 

litteratur som varit väsentliga för vårt syfte och frågeställningar studerats. Det valda ämnet är 

en ständigt aktuell angelägenhet i samhället, vilket gör ämnet viktigt att studera. 

 

En av de forskningsetiska principerna, som kan ses vara den viktigaste, handlar om att individer 

inte får komma till skada eller uppleva någon form av förödmjukelse eller kränkning (ibid.). I 

förhållande till denna studie har individskyddskravet beaktats genom att se till att 

intervjufrågorna inte varit förolämpande. Vidare har man värnat om forskningsdeltagarnas 

identitet genom att hålla dem anonyma i redovisningen av resultatet. All inkommen information 

har även behandlats med konfidentialitet. Detta för att säkerställa att de medverkande inte 

kommer till skada av att delta i studien (ibid.). Deltagarnas namn eller arbetsort har med denna 

bakgrund inte nämnts. Istället har deras namn redovisats i form av numreringar. Då 

intervjupersonerna bestod av en barnmorska och tre sjuksköterskor, har ingen siffra tillfallit 

barnmorskan. Däremot har resterande blivit tilldelade en siffra. När citat ur intervjuerna 

presenterats har de följaktligen refererats till med benämningen “sjuksköterska 1, sjuksköterska 

2” etc. Inom arbetsplatser som mödravården kan det vara problematiskt att rikta kritik till den 

egna organisationen. Arbetstagaren står ofta i en mer utbredd beroendeställning till 

arbetsgivaren genom att få verksamheter konkurrerar om arbetskraften (Hasenfeld, 1992). 

Därmed var det viktigt att intervjupersonerna inte kunde identifieras i samband med denna 

studie. I forskningsförfarandet ska man ta hänsyn till individskyddskravet, vilket delas upp i 

fyra olika huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjudeltagarna har informerats om syftet 

med forskningen och varför den är viktig. De har även informerats kring frivillighet samt 

möjligheten att när som helst kunna avbryta sitt deltagande. För att ta del av hela 

intervjuförfrågan se bilaga 1.  
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Hand i hand med samtyckeskravet går konfidentialitetskravet (ibid.). Som nämnt ovan handlar 

det om att alla inkomna uppgifter ska behandlas med största möjliga sekretess. Känsliga 

uppgifter som personuppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt 

informationen. Dels har röstinspelningarna förvarats på två telefoner, vilka endast har kunnat 

öppnas med hjälp av ett lösenord. Den skriftliga framställningen av intervjuerna har utförts på 

datorer för att sedan förvaras på ett separat USB-minne. Efter att ljudfilerna transkriberats har 

även de förvarats på USB- minnet och raderats från telefonerna. När sjuksköterskorna och 

barnmorskorna delat med sig av deras erfarenheter har de aldrig nämnt någon vårdsökande 

kvinnas namn. De har inte heller beskrivit hennes utseende, eller gett oss annan information 

som kan leda till identifiering av en enskild kvinna. Sekretessen har därmed bibehållits i hög 

grad (ibid.). Att inte använda den inkomna informationen till något annat än forskningssyftet är 

något som kan ses som en självklarhet. Trots detta ansågs det ändå viktigt att informera 

intervjupersonerna om nyttjandekravet, det vill säga att de uppgifter som insamlats endast får 

användas till denna forskning. Uppgifterna får enligt nyttjandekravet inte användas till annat än 

forskningens ändamål, som till exempel vinstutvinnande syften (ibid.). Deltagarna i studien har 

även informerats om att denna uppsats i framtiden kommer att publiceras på DiVA, vilket är ett 

digitalt vetenskapligt arkiv där uppsatser och artiklar av vetenskaplig karaktär publiceras. 
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7. Resultat 

Under detta kapitel redovisas intervjupersonernas utsagor. De menar att kollegialt stöd, 

medicinsk och social kunskap är viktiga beståndsdelar i ett effektivt arbete. Det tycks även som 

att yrkesverksamma inom mödravården ofta känner en stark empati med en våldsutsatt kvinna. 

Vid ett jakande svar berättar de att en obehagskänsla infinner sig och att de berörs. 

Intervjudeltagarna presenteras i detta avsnitt som sjuksköterska 1-3. Då barnmorskan är den 

enda av intervjudeltagarna med denna yrkestitel, presenteras hon som barnmorskan.  

 

7.1  Möte med den vårdsökande kvinnan 
Klimatet och stämningen i rummet har lyfts fram av intervjupersonerna som viktigt i arbetet 

med att fråga kvinnor om våldsutsatthet. Forskning menar att dessa två komponenter kraftigt 

stärker chanserna att en kvinna berättar om våldsutsatthet (Björck & Heimer, 2008). De 

yrkesverksamma kunde rikta ett visst mått av kritik till organisationen de arbetade inom. Det 

faktum att de flesta professionerna återfinns inom statlig verksamhet kan påverka de anställdas 

möjlighet att rikta kritik till den egna organisationen (Brante, 2009). Intervjudeltagarna menade 

även att de kände en identitet med sin yrkestitel och yrkesgrupp, då de ansåg att stöd från 

kollegor, var viktigt för att bedriva ett gott arbete. Intervjupersonerna menade att det kollegiala 

stödet ofta resulterade i ett förbättringsarbete. Som verksam barnmorska eller sjuksköterska 

måste den enskilda individen fatta beslut inom sin yrkesroll med stor påverkan på den 

vårdsökandes liv (ibid.). De yrkesverksamma framhöll att stöd från chefen hjälper till att skapa 

en trygghet i detta beslutsfattande. Att skapa ett samtalsklimat som den vårdsökande kvinnan 

upplevde som förtroendeingivande var essentiellt för att kunna förstå hennes situation. Enligt 

samma författare är just relationen mellan den vårdsökande och den yrkesverksamma en central 

del i vad som kännetecknar denna profession (ibid.). Ett sätt att skapa denna relation till 

varandra var genom att den yrkesverksamma var personlig med patienten och lät uppbyggnaden 

av relationen ta tid och utvecklas på patientens premisser.  

 

En kvinna som utsätts för våld berättar sällan alla delar av sin historia på en gång. Det är 

vanligare att hon gradvis berättar om våldet hon utsätts för (Nordborg, 2008). Intervjudeltagarna 

ansåg att sekretessen mellan en vårdsökande och vårdgivare gynnade uppbyggandet av 

relationen. Magkänslan hos vårdgivaren lyftes också som en stor förtjänst i arbetet med denna 

problematik. Vårdgivare inom mödravården har genom sitt arbete lärt sig känna av stämningen 

i rummet och vet vilka varningstecken de ska leta efter. Detta tyder på att de yrkesverksamma 

inom mödravården sitter på kompetens som sträcker sig förbi det medicinska, och tangerar på 

det sociala. Intervjudeltagarna ansåg att denna sociala kunskap var en viktig komponent till att 

uppmärksamma om en gravid kvinna utsätts för våld. Inom mödravården används andra 

hjälpmedel för att öka frekvensen av frågor om våldsutsatthet. Exempelvis lyfte en av 

intervjudeltagarna journalföring som ett bra hjälpmedel för att fråga fler blivande mödrar om 

våldsutsatthet. Barnmorskan berättar följande: 

 

För annars, allt som är i löpande text det blir som en grå massa, alltså då måste man ju riktigt aktivt gå in 

i journalen och se liksom mer registermässigt, då kan man ju lättare få statistik också och sådana saker. 

(Barnmorskan)  
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Ett annat redskap som är en god hjälp för den yrkesverksamma är att använda sig av färdiga 

frågeformulär (Paterno & Draughon, 2016). Deltagarna i vår studie delade denna uppfattning. 

De yrkesverksamma som använder sig av frågeformulär ansåg att detta var ett bra hjälpmedel. 

De som inte använde sig av dessa uppgav att de saknar detta verktyg och efterfrågade tillgång 

till liknande standardiserade hjälpmedel, som frågeformulär eller journalföring.   

 

7.2 Varningstecken och uppföljning  
I majoriteten av intervjuerna framkom liknande erfarenheter och attityder. Enligt Brante (2009) 

skapar tillhörandet till en specifik profession en gemensam identitet och värdegrund. 

Intervjupersonerna delade denna uppfattning, då samtliga intervjudeltagare menade att 

identifierandet av våldsutsatthet tillhörde deras jurisdiktion. Barnmorskor och sjuksköterskor 

har alltså fått mandat av staten att uppmärksamma våldsutsatthet men uppföljningen och vidare 

sociala insatser faller inte under deras jurisdiktion (ibid.). Mödravården är en 

människobehandlande organisation av people changing- karaktär (Hasenfeld, 1992). Däremot 

använder sig organisationen av tekniker av en mer people processing- karaktär i relation till 

våldsutsatta kvinnor. En kvinna som utsätts för våld klassas som en “våldsutsatt kvinna”, som 

därefter hjälps vidare genom en annan människobehandlande organisation. I detta exempel 

socialtjänsten. Socialtjänsten har i sin tur tilldelats mandat att genomföra social insatser, vilket 

faller under socialarbetarens jurisdiktion (Brante, 2009). Intervjudeltagarna tog bland annat upp 

vikten av att kunna följa upp den information som inkommit under mötet med den vårdsökande. 

Sjuksköterska 2 berättar om vikten av att kunna samverka med andra instanser, men hur det 

även kan vara problematiskt: 

 

Så är det med alla saker som man vet kräver tid och som kräver att man måste kontakta fler resurser. 

Alltså bara att ringa och kontakta, sammankoppla etc. tar tid och det är det som vi måste göra. Men jag 

tror inte det är något som man skulle undvika bara för att det tar tid, utan det är någonting som man måste 

göra. Och man kan ta hjälp av andra kollegor. Det handlar mycket om hur man prioriterar. (Sjuksköterska 

2) 

 

Intervjupersonerna berättade om vilka varningstecken de letade efter under mötet med den 

vårdsökande. De kunde få fram mycket information utifrån det som syntes med blotta ögat, 

såsom blåmärken och kvinnans kroppsspråk. De yrkesverksamma inom mödravården 

förmedlade även att de besatt en kunskap om andra mindre tydliga varningstecken. Exempelvis 

menade sjuksköterska 2 att hon brukade reagera på om fadern till barnet följde med den gravida 

kvinnan in i besöksrummet vid samtliga besök. Nedan beskriver sjuksköterska 2 hur det faktum 

att hon och den vårdsökande kvinnan inte kunde prata enskilt var ett tecken på att mannen 

utövade ett kontrollerande beteende: 

 

 

”Kommer dem in helt blåslagna, då misstänker man redan där att det är något som inte stämmer… Och 

även om mannen följer med in, kan det vara ett varningstecken då hon kanske inte kan säga exakt vad 

hon vill.” (Sjuksköterska 2) 
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En annan intervjudeltagare, barnmorskan, menade istället att hon såg det faktum att en kvinna 

alltid kom ensam till besöken som ett varningstecken. Barnmorskan menade att hon som 

yrkesverksam inom mödravården kontinuerligt måste se till helheten i patientens livssituation. 

Om fadern till barnet inte är särskilt delaktig i graviditeten kan det enligt henne tyda på att 

kvinnan inte omgavs av ett stöttande nätverk. Bristen på stöd i den utsatta situation som en 

graviditet innebär kan enligt henne ses som ett varningstecken på att kvinnan utsätts för våld. 

Användandet av läkemedel eller alkohol under graviditeten togs upp som ett varningstecken. 

Om en kvinna konsumerade alkohol under tiden hon var gravid menade sjuksköterska 3 att det 

ofta var ett tecken på att hon hade personliga problem. Genom sjuksköterskans yrkeserfarenhet 

menade hon att alkoholkonsumtionen ofta var en följd av våldsutsatthet. Likaså menar 

forskning att det finns ett samband mellan våldsutsatthet under graviditet och 

alkoholanvändning. Alkoholkonsumtion kan bli ett sätt för kvinnan att hantera en vardag kantad 

av våld (Björck & Heimer, 2008). Sjuksköterska 3 menade att alkoholanvändning var särskilt 

alarmerande om den vårdsökande kvinnan försökt dölja den:  

 

”Att man ser fysiska skador, ja kroppen eller ... jag tror en viktig grej är att många kvinnor som är gravida 

också använder alkohol för att dämpa problemet om dom har hemma. Det finns ju dom som dricker också 

utan att ha problem, och det måste man också… det är en varning. Enligt min erfarenhet iallafall.” 

(Sjuksköterska 3) 

 

7.3 De professionellas erfarenheter av att ställa direkta frågor om 

våld 
Intervjupersonerna lyfte fram att arbetet kring att försöka utreda om en kvinna utsätts för våld 

var krävande då en tystnad omgav problematiken. Deltagarna i studien tog även upp hur deras 

förförståelse formade hur de ser på par som söker vård. Utsagorna har visat på att de normer 

som återfinns i samhället påverkar barnmorskor och sjuksköterskor i deras yrkesroll. Att vara 

verksam inom en profession kan innebära svårigheter att kombinera det professionella jaget 

med det personliga jaget (Brante, 2009). Inom professionen ska den verksamma leva upp till de 

mål och regler som bestäms av staten, oberoende av personliga åsikter eller erfarenheter (ibid.). 

De yrkesverksamma menar att det kunde vara en fördel om de anställda inom mödravården 

hade olika livserfarenheter. Genom detta kunde de anställda representera olika grupper som 

återfanns i samhället. Intervjudeltagarna hävdade att identifierandet av våldsutsatthet är en 

viktig del av deras yrkesroll. Mödravårdens roll som identifierare av våld kan dock skapa ett 

visst mått av frustration hos de anställda (Henriksen et al., 2017). Denna frustration härstammar 

från att den höga arbetsbördan i vissa fall kan leda till att barnmorskor och sjuksköterskor inte 

kan leva upp till detta uppdrag (ibid.). 

 

Enligt intervjupersonernas mening ökar yrkeserfarenhet chanserna att identifiera våldsutsatthet. 

De har beskrivit hur en trygghet inom professionens roll kan vara en produkt av yrkeserfarenhet. 

Genom denna trygghet hävdar intervjudeltagarna att de kände sig mer bekväma att ställa frågor 

om våldsutsatthet till gravida kvinnor. Att en trygghet i sin roll gör att arbetet kring 

identifierandet av våldsutsatthet bedrivs mer effektivt kan ses som en självklarhet. Men detta 

kan även skapa en osäkerhet för den enskilda vårdsökande kvinnan. Intervjudeltagarna har 
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berättat att motivationen att fråga om våldsutsatthet kan variera mellan yrkesverksam till 

yrkesverksam. Bristande utbildning, både under studietiden och under arbetslivet, sågs av de 

yrkesverksamma som en förklaring till varför vissa kände sig obekväma kring att ställa frågor 

om våld. 

 

7.4 Känslomässig påverkan hos personal 
Personalen inom mödravården möter våldsutsatta kvinnor i samband med sitt dagliga arbete 

(Widding Hedin et. al 1999). Trots detta visade empirin på bilden av att barnmorskor och 

sjuksköterskor skakas om när en kvinna uppger att hon utsätts för våld. De yrkesverksamma 

har förmedlat bilden av att våldsutsatthet förblivit ett ämne som berör, även om de haft tidigare 

erfarenhet. De hävdar att en allmän obehagskänsla infinner sig hos dem personligen, samt att 

de känner stor empati för kvinnan. Sjuksköterska 1 beskriver den känslomässiga påverkan hon 

får vid ett jakande svar nedan: 

 

”Sen när man har det framför sina ögon då blir man såhär … Man vaknar till som sagt och det känns 

inte alls bra och man vill göra så gott det går men ibland finns det en gräns också.” (Sjuksköterska 1) 

 

Vårt material har visat på att det finns svårigheter för den yrkesverksamma att upprätta gränser 

för sitt engagemang i relation till en gravid, våldsutsatt kvinna. Empirin tyder på att det faktum 

att kvinnan valt att anförtro sig till den yrkesverksamma individen kunde göra att gränserna 

mellan det professionella och det personliga blev diffusa. Tydliga ramar för vad som faller inom 

barnmorskan eller sjuksköterskans jurisdiktion kan hjälpa denna gränsdragning (Brante, 2009). 

I relation till detta framhöll intervjudeltagarna vikten av att stötta och bli stöttad av sina 

kollegor. Genom att dra styrka från sina kollegor och kunna få råd från de mer erfarna, blev 

denna gränsdragning lättare att genomföra. En barnmorska eller sjuksköterska kan även behöva 

stöttning av sina kollegor för att göra en orosanmälan. Vårt insamlade material visade på att 

vissa yrkesverksamma oroade sig för att en fullföljd orosanmälan kunde resultera i personliga 

repressalier.  
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7.5 Sammanfattning av resultat 
De yrkesverksamma delar likande erfarenheter gällande ämnet. Samtliga intervjudeltagare 

menar att uppmärksammandet av våldsutsatthet ingår i deras yrkesroll. Ämnet kan dock ha en 

inverkan på den yrkesverksamma, både i dennes professionella och personliga roll. 

Intervjupersonerna menar att det kan vara svårt att sätta gränser för sitt eget engagemang i 

relation till en gravid kvinna som utsätts för våld. Sammanfattningsvis menar 

intervjudeltagarna att de besitter både medicinsk och social kunskap gällande mäns våld mot 

kvinnor. Intervjupersonerna menar att de har kunskap om fysiska, likväl som psykosociala 

varningstecken. Exempel på psykosociala varningstecken i relation till våldsutsatthet kan bland 

annat vara ett riskbruk av alkohol.   

Deltagarna i denna studie lyfter även en önskan att vidareutveckla arbetet gällande 

identifierandet av våld. Genom ett mer utbrett användande av färdiga frågeformulär och 

vidareutbildning skulle arbetet kunna bedrivas mer effektivt. Stöd från kollegor ansågs vara 

viktigt, särskilt då det blivit känt att en kvinna utsätts för våld. De åtgärder som följer efter att 

våldet blivit känt, som en orosanmälan, blir enklare att genomföra om den yrkesverksamma 

känner stöd från kollegor. Med ökad yrkeserfarenhet förefaller uppmärksammandet av 

våldsutsatthet förenklas. Genom ökad erfarenhet blev de yrkesverksamma mer bekväma med 

att ställa direkta frågor om våldsutsatthet, men även mer bekväma att göra en orosanmälan. 
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8. Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel har en diskussion förts utifrån den framställda empirin och tidigare 

forskning. De teoretiska utgångspunkterna har används som hjälpmedel i diskussionen av 

empirin. Det är viktigt att påpeka att det som presenteras i detta kapitel tolkats av oss.  

 

 

En förförståelse som präglat studien är antagandet att majoriteten av de kvinnor som 

intervjudeltagarna möter i sitt arbete lever i en heterosexuell relation. Det har funnits en 

medvetenhet kring att kvinnor som väntar barn och lever i en samkönad relation stängts ute i 

denna studie. Fördelen med ovanstående förförståelse är att studien lättare kunnat belysa just 

mäns våld mot kvinnor. Nackdelen med att ha ett sådant starkt heterosexuellt perspektiv är att 

andra former av våld inom relationer eller familj inte uppmärksammas. Studiens syfte har 

centrerats runt mäns våld mot kvinnor, då detta är det vanligaste våldet kvinnor utsätts för 

(Lundgren, et al 2016). Av den anledningen används begreppet ”mäns våld mot kvinnor”, och 

inte exempelvis ”våld i nära relationer”. Under arbetet med studien bekräftade tidigare 

forskning och intervjudeltagarna denna förförståelse i viss mån. Exempelvis menade de 

yrkesverksamma att de har ett normativt tankesätt gällande antagandet om vem som utövar våld 

i en relation. Kunskapen som denna studie redovisar skulle kunna tjäna som en utgångspunkt 

för vidare forskning gällande identifierandet av våldsutsatthet inom samkönade relationer.  

 

Samtliga intervjudeltagare har lyft ämnet mäns våld mot kvinnor som otroligt viktigt. Få andra 

yrkesgrupper har samma möjlighet att uppmärksamma våldsutsatthet, vilket personalen är 

medvetna om. Barnmorskor eller sjuksköterskor uppmuntras från politiskt håll, samt från deras 

chefer att fråga om våld (Henriksen et. al, 2017). Enligt vår empiri försöker de yrkesverksamma 

i stor utsträckning ta ansvar för deras kontribution till samhällets våldsprevention. Däremot ges 

de i många fall inte möjligheten att leva upp till detta ansvar. I sin roll som uppdragsgivare har 

staten inte tillhandahållit hela yrkesgruppen adekvata verktyg för att uppfylla detta ansvar. 

Beroendeställningen till sin arbetsgivare tycks vara starkare inom människobehandlande 

organisationer än hos verksamheter som producerar en vara. Förklaringen till detta grundar sig 

i det mandat människobehandlande organisationerna fått från staten (Hasenfeld, 1992). 

Gällandet exemplet barnmorskor och sjuksköterskor är ju landstinget den klart största 

arbetsgivaren. Om det inte finns ett flertal arbetsgivare som konkurrerar om arbetskraften blir 

det viktigt för den enskilde att inte stöta sig med organisationen (ibid.). Med denna bakgrund 

är problematiken gällande att rikta kritik mot arbetsgivaren förståeligt. Empirin pekar på att 

förhållningssättet till våldsidentifierande varierar mellan olika landsting och regioner. Detta kan 

ses som problematiskt med likvärdighetsprincipen i åtanke. Den betungande arbetsbördan och 

det stressande arbetsklimatet leder enligt vår empiri i vissa fall till att yrkesverksamma inte 

frågor om våldsutsatthet.  

 

Det finns tendenser i empirin som tyder på att en yrkesverksam kan undvika att beröra 

våldsutsatthet då ämnet är svårhanterligt. Den yrkesverksamma möter ofta svårigheten att 

kombinera sig själv som individ med de regelverk denne måste förhålla sig till i sin yrkesroll 

(Brante, 2009). Kombinationen av sin professionella och sin privata roll ter sig svårare att 
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hantera i relation till ett känsligt ämne som mäns våld mot kvinnor. Enligt vår tolkning kan 

personliga erfarenheter påverka en yrkesverksams motivation att beröra våldsutsatthet. Det är 

inte otroligt att exempelvis en person som upplever våld inom sin privata sfär inte känner sig 

motiverad att beröra ämnet i sin professionella roll. Det privata tycks alltså kunna påverka det 

professionella oavsett yrkeserfarenhet. Majoriteten av Sveriges landsting och regioner lever inte 

upp till målet att 95 % av alla gravida kvinnor ska frågas om våldsutsatthet (Graviditetsregistret, 

2016). Det är viktigt att ännu en gång påpeka att arbetet bedrivs effektivt i Sverige då landstinget 

med lägst frekvens av tillfrågade blivande mödrar, Dalarna, ändå uppnår 70 %. Den högsta 

frekvensen återfinns på Gotland, som uppnår 96,9 % (ibid.). Vår tolkning tyder på att 

tillhandahållandet av tydliga direktiv för yrkesgruppen kan öka chanserna att nå målvärdet.   

 

Empirin visar på att yrkesverksamma upplever deras schema som pressat. Enligt oss kan 

tidsbrist ses som ett hinder när det kommer till att öka frekvensen av direkta frågor om 

våldsutsatthet. De yrkesverksamma tycks befinna sig i en ond cirkel. De uppmuntras att fråga 

om våldsutsatthet, samtidigt som de måste hantera den totala arbetsbördan (Eustace et al., 

2016). Kombinationen av ovanstående kan resultera i att de yrkesverksamma känner sig 

otillräckliga.  Det arbetet som tillkommer vid ett jakande svar, som sammankoppling med andra 

myndigheter, är dessutom än mer tidskrävande. De verksamma inom mödravården efterfrågar 

mer utbildning för att kunna hantera detta ansvar. Vi hävdar att det är viktigt att sjuksköterskor 

och barnmorskor får utbildning om de mekanismer som omger mäns våld mot kvinnor. Genom 

mer kunskap om hur fenomenet gestaltas, skulle identifierandet av våld kunna öka. Utbildning 

och kollegialt stöd tolkar vi vara viktiga komponenter för att öka frekvensen av direkta frågor 

om våldsutsatthet till gravida kvinnor. Vidareutbildning skulle även kunna höja kompentensen 

hos de yrkesverksamma inom mödravården. Således kan det även effektivisera det 

våldspreventiva arbetet (Paterno & Draughon, 2016).  

 

Vissa intervjudeltagare lyfte deras egen magkänsla som det mest använda verktyget för att 

uppmärksamma våldsutsatthet. Enligt vår mening förefaller detta redskap godtyckligt, då 

vården ska vara likvärdig för alla. Henriksen et al (2017) menar att motivationen kring att fråga 

om våldsutsatthet kan variera beroende på hur trygg en individ känner sig i den egna 

yrkesrollen. Enligt Eustace et al. (2016) har yrkeserfarenhet identifierats som en avgörande 

faktor vilken påverkar personalens benägenhet att fråga om våldsutsatthet. Enligt vår tolkning 

verkar det finnas ett samband mellan yrkeserfarenhet och bekvämlighet kring detta ämne. Dock 

innebär inte många år inom yrket per definition att en anställd inom mödravården frågar en 

patient om våldsutsatthet. Det är en oroväckande insikt att en kvinna som upplever våld kan 

hjälpas om hon möter en viss barnmorska, men gå ouppmärksammad hos en annan. Vården i 

Sverige vilar på likvärdighetsprincipen, vilken med denna bakgrund kan ses som svår att leva 

upp till.  

 

Enligt empirin är det viktigt att personalen känner sig stöttade. Kollegialitet kan skapa ett mer 

öppet organisationsklimat inom mödravården (Hasenfeld, 1992). Ett öppet organisationsklimat 

skulle kunna leda till att förbättringsbehoven inom mödravården identifieras. Exempelvis skulle 

arbetslaget gemensamt kunna enas om vilka utbildningsbehov som behöver tillgodoses (Brante, 

2009). Det är viktigt att personalen inom mödravården har kunskap om hur färdiga 
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frågeformulär på bästa sätt kan användas (Paterno & Draughon, 2016). Denna insikt uppkom i 

en av intervjuerna när en av deltagarna menade att det säkert fanns frågeformulär, men att hon 

inte hade vetskap om det. De yrkesverksamma inom mödravården lyfte hur mer kunskap om 

samtalsmetodik skulle kunna underlätta arbetet kring mäns våld mot kvinnor. I de fall då 

personalen erbjöds vidareutbildning i ämnet var MI den mest använda samtalsmetoden. 

Däremot tyder empirin på att de flesta aldrig utbildas i någon specifik samtalsmetod. I det 

insamlade materialet finns tydliga tendenser på att de yrkesverksamma själva vill höja sin egen 

kompetens. Genom ökad kompetens skulle även arbetet kring våldsutsatthet möjligen 

effektiviseras. Men för att detta ska kunna genomföras måste landstingen eller regionerna satsa 

på att förse personalen med effektiva verktyg, samt en förbättrad arbetsmiljö. Enligt vår 

uppfattning är även möjligheterna till utbildning viktiga för att effektivisera identifierandet av 

våld. Landstingen och regionerna runtom i Sverige bör i vår mening kunna uppnå en viss grad 

av självstyre. Däremot är mäns våld mot kvinnor ett stort samhällsproblem, som återfinns i alla 

delar av Sverige. Därför menar vi att det finns fördelar med att utforma fler riktlinjer och 

direktiv gällande identifierandet av våldsutsatthet på nationell nivå. Skillnaderna mellan 

Sveriges olika landsting och regioner skulle genom detta kunna utjämnas. 
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9. Metoddiskussion 

I detta kapitel har forskningsansvariga reflekterat över studiens valda metod samt varför den 

blev aktuell att använda. En diskussion kring för- och nackdelar med den konventionella 

kvalitativa innehållsanalysen har förts samt vidare reflektioner kring hur antalet 

intervjudeltagare påverkat studien. 

 

Under forskningsprocessen har studiens författare varit medvetna om att olika förförståelse 

påverkat arbetet. En av dessa förförståelser bestod av bilden att yrkesverksamma inom 

sjukvården generellt inte har mycket tid att disponera. Forskningsansvariga besatt redan innan 

arbetet med studien påbörjades, en kunskap om att våld kunde eskaleras i samband med en 

graviditet. Med denna kunskap i åtanke formades studiens syfte och frågeställning. Dock har 

studiens författare försökt bortse från dessa förförståelser när de yrkesverksamma berättat om 

sina erfarenheter. Vid reflektion av studiens valda metod har ett flertal fördelar med valet av 

konventionell kvalitativ innehållsanalys identifierats. Bland annat har det insamlade materialet 

blivit enklare att hantera i och med den kodning och kategorisering som genomförts. Samtliga 

intervjudeltagare delar en yrkesroll där identifierandet av våldsutsatthet tillhör det dagliga 

arbetet. Däremot kunde olikheter i hur de väljer att hantera ämnet urskiljas i det insamlade 

materialet.   

 

Genom öppna intervjufrågor, gavs de yrkesverksamma chansen att fritt kunna berätta om sina 

erfarenheter inom ämnet. Genom kodningsprocessen kunde skillnaderna i intervjupersonernas 

utsagor utläsas. Ännu en fördel, som samtidigt kan ses som en nackdel med forskningen, är att 

empirin tolkats. Att göra tolkningar av en studie är behövligt för att kunna komma fram till 

någon form av slutdiskussion och slutsats. Dock finns även nackdelar gällande användandet av 

den konventionella kvalitativa innehållsanalysen. Då det insamlade materialet tolkats, finns 

risken att studiens författare kan ha uppfattat erfarenheterna felaktigt. I förhållande till denna 

studie har forskningsansvariga strävat efter att göra så empirinära tolkningar som möjligt. Detta 

genom att se över de meningsbärande enheterna noggrant och benämna dem med koder, som 

är representerande för de verksammas utsagor. Dessutom har studiens författare ställt 

uppföljande frågor under intervjuerna, för att säkerställa huruvida intervjupersonen lyft något 

viktigt. Dessa frågor återfinns i studiens intervjuguide, se bilaga 3. 

 

Vid fortsatt reflektion kring den genomförda studien har forskningsansvariga varit medvetna 

om att det låga antalet intervjudeltagare har påverkat studien. Intervjudeltagandet var lägre än 

önskat. Målet var att rekrytera sex intervjupersoner men istället blev det totala antalet fyra. De 

yrkesverksamma som kontaktades men avböjde, uppgav att de inte hade tid att medverka. I och 

med detta blev förförståelsen kring tidsbristen hos de yrkesverksamma bekräftad. I samband 

med denna del av rekryteringsprocessen försökte studiens författare likväl se över andra 

professioner, som också bedriver arbete där de möter gravida kvinnor. Detta för att få tillgång 

till fler intervjudeltagare och därmed erhålla ett bredare underlag till studien. Exempelvis fanns 

en tanke om att intervjua läkare, närmare bestämt förlossningsläkare. Efter diskussion och 

närmare eftertanke kom forskningsansvariga fram till att denna yrkesgrupp inte var aktuell att 

intervjua för just denna studie. Yrkesgruppen träffar visserligen blivande mödrar, men 

behandlar inte frågan om våldsutsatthet direkt. Att rutinmässigt tillfråga gravida kvinnor om 
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våldsutsatthet inte tillhör läkarens jurisdiktion (Socialstyrelsen, 2014). Av den anledningen 

uteslöts yrkesgruppen. Processen att försöka bredda urvalet fortsatte, med resulterade i insikten 

att det bara var sjuksköterskor och barnmorskor som var relevanta att intervjua. Därför valde 

studiens författare att kompromissa antalet deltagare, för att säkerställa att intervjudeltagarna 

kunde uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Man skulle kunna påstå att det 

låga antalet intervjudeltagare är en nackdel för studiens legitimitet. Trots detta skulle man, 

precis som Eneroth (1984) förklarar, kunna påstå att det låga antalet varit till studiens fördel. 

Genom att enbart ha fyra intervjuer har djupare analyser av varje enskild intervju kunnat 

genomföras. På detta sätt har forskningsansvariga tillåtits att göra empirinära tolkningar.  
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10. Slutsatser 
Under denna rubrik kommer studiens mest essentiella slutsatser utifrån det insamlade materialet 

redovisas. 

Det insamlade materialet pekar på att barnmorskor och sjuksköterskor anser att identifierandet 

av våldsutsatthet tillhör yrkets jurisdiktion. Materialet påvisar även att de yrkesverksamma 

delar en identitet kopplad till deras yrkestitel. Enligt empirin är våldsutsatthet ett ämne som 

känslomässigt berör de yrkesverksamma, oavsett hur lång erfarenhet den yrkesverksamma 

individen besitter. Den känslomässiga påverkan kan i sin tur göra ämnet svårhanterligt för den 

enskilda sjuksköterskan eller barnmorskan. Kollegialt stöd och social kunskap gällande mäns 

våld mot kvinnor är enligt empirin viktiga komponenter för ett effektivt arbete gällande 

identifierandet av våldsutsatthet. Det finns tydliga tendenser i materialet som pekar på att 

standardiserade hjälpmedel, det vill säga färdiga frågeformulär eller journalföring kan förenkla 

detta arbete. Dessa hjälpmedel tycks vara uppskattade verktyg gällande uppmärksammandet av 

våldsutsatthet. Utbildning gällande mäns våld mot kvinnor och samtalsmetodik i kombination 

med standardiserade hjälpmedel lyfts fram som viktiga komponenter för att kunna effektivisera 

arbetet. Genom att möta dessa förbättringsmöjligheter med direktiv stiftade på nationell nivå 

skulle regionala skillnader gällande identifierandet av våldsutsatthet kunna minimeras. Dessa 

nationella direktiv skulle kunna hjälp mödravården att leva upp till likvärdighetsprincipen som 

återfinns inom svensk sjukvård.   
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Bilaga 1 
  Informationsbrev 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter på Umeå Universitet som går termin 6. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete (C-uppsats). Ämnet vi skriver om berör yrkesverksammas inom mödravårdens 

attityder och erfarenheter kring att ställa frågor om våld i nära relationer till de blivande 

mödrarna som besöker er verksamhet. Att vi är intresserade av just er verksamhet beror på att 

mödravården har en stor möjlighet att uppmärksamma kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer. Det är också känt att en graviditet kan bidra till att våld börjar förekomma i en 

relation, eller eskalera det redan befintliga våldet. Med denna bakgrund bör vikten av er roll 

som yrkesverksamma erkännas. Ett sätt att göra detta på tror vi är att erhålla kunskap om hur ni 

arbetar med dessa frågor från ert perspektiv.  

 

För att ta del av detta hoppas vi kunna genomföra sex intervjuer med sjuksköterskor eller 

barnmorskor för att få en djupare inblick kring hur ni arbetar med detta.  

 

Vårt mål är att intervjun inte kommer ta längre än en timme, och skulle gärna genomföra 

intervjun under vecka 10-12. Vi avser att använda oss av röstinspelning för att kunna ta del av 

informationen ni ger oss. Deltagandet är frivilligt och de som deltar kommer vara helt anonyma. 

Informationen vi erhåller från intervjuerna kommer enbart användas i denna forskning. Om 

man väljer att delta, kan man självklart avsluta sitt deltagande närsomhelst under processens 

gång. Uppsatsen kommer att publiceras i DiVA, som är en databas där alla vetenskapliga 

artiklar och uppsatser i Sverige återfinns.  Vi hoppas att ni vill hjälpa oss genomföra detta och 

medverka! 

 

Om det finns frågor, kontakt oss gärna! 

 

Hälsningar, 

 

Jenny Grip 

Telefonnr: 076- 134 00 08 

Email: jennygrip2@gmail.com  

 

Diana Habtemikael 

Telefonnr: 0767-14 14 09 

E-mail: diana.habtemikael@gmail.com 

  

mailto:jennygrip2@gmail.com
mailto:diana.habtemikael@gmail.com


29 
 

Bilaga 2 
 

Intervjuguide 

 

Bemötande 

Berätta om hur ett möte med en vårdsökande kan se ut?  

(När och) hur tillfrågas kvinnor om våld i nära relation? 

Hur skapar du en trygg miljö i mötet med kvinnan? 

Hur skapar du en förtroendeingivande relation mellan dig och den vårdsökande?  

 

Identifierande och process 
Vilka tecken ser ni/letar ni efter gällande våld i hemmet? 

Hur arbetar ni på er verksamhet med våldsutsatta kvinnor? 

Vilka hinder stöter du på gällande identifierandet av våldsutsatthet 

Om en kvinna uppger att hon är våldsutsatt, hur följs det upp? 

Hur tror du att er arbetsbörda påverkar identifierandet av våld och arbetet med problematiken?  

Finns det mallar/lathundar kring arbetet att fråga? 

Har ni fått en utbildning i någon speciell samtalsmetodik? 

 

Känslomässig påverkan hos den som ställer frågan 
Hur upplever personalen att ta upp ämnet med de vårdsökande? 

Vilka känslor får du vid ett jakande svar? 

Känner de yrkesverksamma att de har stöd “uppifrån”? 

Uppmuntras de att ställa dessa obekväma frågor? 

 

Uppföljningsfråga för att säkerställa om intervjupersonen lyfter fram något som särskilt 

viktigt 
Exempel 1: menar du att färdiga frågeformulär är särskilt viktigt för dig i ditt arbete? 

Exempel 2: jag uppfattar ditt svar som om stöd mellan kollegor kan ses som det viktigaste för 

att göra ett bra arbete gällande våldsutsatthet. Har jag uppfattat dig rätt?  
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Bilaga 3 
                                                           Kodningsschema 

 

Meningsbärande enheter Kod Kategori Latent tema 
Man alltså, man har ingen tid det är bara så. Det är så 

tyvärr så är det så. Det ska inte vara så egentligen för att 

som sjuksköterskor ska man ha mer alltså patientfokus 

liksom det är patienten som ska gälla men nuförtiden 

ser det tyvärr inte ut så, det är inte så det är, det är inte 

som det ska vara egentligen. 

Patientfokus Förtjänster 
 

… Men att det är viktigt att ta bara själva patienten in 

och att den som kommer med själva patienten att dom 

ska vara utanför rummet och försöka skapa den här bra 

miljön i själva rummet. 

Trygghet Miljö 
 

Kommer dom in helt blåslagna, då misstänker man 

redan där att det är något som inte stämmer. Och även 

om mannen följer med, kan det vara ett varningstecken 

då hon kanske inte kan säga vad hon vill. 

Kontrollerande 

beteende 
Varningstecken 

 

Ja, jag har ju både skyldighet och rättigheter och 

skyldigheter kan vara när det gäller sådant … Alltså 

våld, att det är min skyldighet att se till att den här 

personen mår bra. 

Skyldighet Erfarenhet Mödravårdens arbete kring 

våldsutsatthet 

Alltså vi har ju ingen mall så … Jag vet faktiskt inte om 

det finns sådana här direktiv. Det vet jag faktiskt inte. 

Vi har faktisk inte haft något sådant, utan vi går mer på 

känsla … Sen kan det vara så att det finns något, bara 

att jag inte vet vad det är. Så kan det ju faktiskt tyvärr 

vara också. 

Frågeformulär Verktyg 
 

Vissa vågar prata om det och är väldigt öppna och ja 

diskuterar med patienten och så och vissa kan backa lite 

och tycker att “ahh men det här vill jag inte ta upp 

liksom”.  

Tabu Hinder 
 

Alltså bara att ringa och kontakta, sammankoppla osv 

tar tid och det är det som vi måste göra. Men jag tror 

inte det är något som man skulle undvika bara för att 

det tar tid, utan det är någonting som man måste göra. 

Och man kan ta hjälp av andra kollegor. Det handlar 

mycket om hur man prioriterar. 

Samverkan Uppföljning 
 

Okej, då skulle jag nog säga att man troligtvis inte 

frågar första gången, utan första gången så försöker 

man läsa av hela situationen. Om dessutom mannen är 

med som du säger så tror jag definitivt inte att man 

frågar. 

Helhet Bemötande 
 

 

 


