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”Try to be a rainbow in someone´s cloud” 

 (Maya Angelou) 



Abstrakt 

Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem som skapar ett stort lidande för den 

som är våldsutsatt samt kostar samhället stora summor varje år. Hälso- och sjukvården har ett 

ansvar vad det gäller att upptäcka och identifiera våldsutsatta samt ge ett adekvat 

omhändertagande. Norrbottens läns primärvård erbjuder hälsosamtal till 30- 40- 50- och 60 

åringar som en del av det förebyggande arbetet landstinget för. I hälsosamtalet förekommer 

frågor om våldsutsatthet. Både män och kvinnor får frågan om våld. Syfte: Studien syftar till 

att undersöka utförare av hälsosamtal upplevelse av att ställa frågor om våld i nära relationer. 

Metod: Material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sex utförare av 

hälsosamtal som var legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter i länet. Intervjuerna spelades in och transkriberades och 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Intervjudeltagarna upplevde inga 

svårigheter med att ställa frågan om våldsutsatthet i hälsosamtalet. De valde att lyfta fram att 

det finns flera typer av våld, inte bara fysiskt. Utförarna av hälsosamtal uttryckte att de ville 

och kunde finnas som stöd och hjälp för våldsutsatta men beskrev även en osäkerhet inför att 

remittera vidare individen till passande instans. Utförarna av hälsosamtal uttrycker ett tydligt 

ansvar inför de individer som kommer på hälsosamtalet.  Slutsatser: En tydlig vårdrutin med 

lokala förankringar skulle vara behjälplig samt att fortbildning för hälso- och 

sjukvårdpersonal inom ämnet våld i nära relationer med ett tydligt genusperspektiv är av vikt.  

 

Nyckelord:  

Att ställa frågan om våld, hälsosamtal, hälso- och sjukvården, primärvården, våld i nära 

relationer. 
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1.0 Bakgrund  

Världshälsoorganisationen - WHO (2013) beskriver våld mot kvinnor som ett globalt 

folkhälsoproblem med epidemiska proportioner som kräver omedelbara åtgärder. Oavsett kön 

och andra faktorer (som exempelvis ålder) ska alla kunna leva ett liv fritt från våld, det är en 

grundläggande mänsklig rättighet (WHO, 2013). Merparten av våldsutövandet runt om i 

världen står män för men de är även den grupp som är mest våldsutsatt totalt, medan kvinnor 

är mer utsatta för våld i nära relationer (Scheffer Lindgren, 2009). FN antog 1993 

Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor, vilken uppmärksammar 

könsdiskrimineringen mot kvinnor. Vidare fastslogs det att våld mot kvinnor är ett brott mot 

kvinnors mänskliga rättigheter och att våldet som riktas mot kvinnor är ett uttryck för den 

maktförskjutnings som finns till männens fördel och att alla stater har ett ansvar att bedriva 

politik som ämnar avskaffa våld mot kvinnor (FN, 1993).1 

 

Begreppet våld i nära relation kan definieras olika, denna studie utgår från definitionen att en 

nära relation är en (pågående eller avslutad) parrelation som varat under mist en månad, och 

våld är fysiskt eller sexuellt samt även hot, trakasserier och verbala kränkningar (BRÅ, 2014; 

Krug et al, 2002). Enligt en kartläggning under 2012 som Brottsförebyggande rådet (2014) 

gjort över brott i nära relationer visade det sig att andelen män och kvinnor som uppgav att de 

under året blivit utsatt för någon typ av fysiskt eller psykiskt våld av en aktuell eller tidigare 

partner minst en gång var ungefär lika stora (6,7 respektive 7,0 procent). Det är dock 

vanligare att kvinnor utsätts för grov misshandel som leder till behov av sjukvård samt att 

kvinnor utsätts upprepade gånger (BRÅ, 2014). Enligt Scheffer Lindgren (2009) finns det ett 

antal studier som visar att i endast 3 - 5 procent av fallen är förövaren av våld i nära relationer 

kvinnor. Enligt en studie av BRÅ (2009) uppgav nära 80 procent att de drabbat flera gånger 

än en för någon form av relationsvåld. Endast en femte del uppgav att det varit en 

engångsföreteelse. Våld i nära relationer innebär närmast per definition att utsattheten för 

övergreppen är upprepade (BRÅ, 2009).  

1.1 Våldets påverkan på hälsan och samhällets kostnader 

Individer som lever under våld och förtryck kan påverkas på många olika sätt. Individen kan 

söka vård för kroppsliga besvär så som kronisk smärta och magbesvär eller för ångest och 

depression. Utsattheten kan även leda till en riskfylld livsstil med ökat sexuellt risktagande 

                                                 
1 Studien utgår från både män och kvinnors eventuella våldsutsatthet. Mycket av litteraturen är dock 

könsuppdelad. 
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eller missbruk (Berglund, 2010). Att utsättas för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld kan öka 

risken på kort och/eller lång sikt för olika former av psykisk och fysisk ohälsa (Berglund, 

2010). Det finns en rad studier som visar att våldsutsatta kvinnor har sämre hälsa än 

befolkningen i övrigt samt att de söker vård i större utsträckning än övriga i befolkningen 

(Krug et al 2002; Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski, 2001). Våldsutsatta 

kvinnor behandlas ofta inom hälso- och sjukvården men i allmänhet inte för symptom som 

uppenbart går att koppla till våld (Campbell, 2002). Kvinnor som utsätts för våld uppvisar inte 

bara fysiska skador utan har en ökad risk för kroniska smärtor; mag- och tarmproblem; 

gynekologiska sjukdomar, oönskade graviditeter och sexuellt överförbara infektioner; 

posttraumatiskt stressyndrom (PTSD - från engelskans posttraumatic stress disorder), 

depression och ångest (Berglund, 2010). Studier som undersökt hälsan hos män som utsatts 

för fysiskt våld i en nära relation är få, men män som utsatts för våld rapporterar oftare 

psykisk ohälsa, rädsla, depression och ångest, posttraumatiskt stressyndrom, sömnsvårigheter, 

självmordsförsök samt oro för nya övergrepp än män som inte drabbats (NCK, 2013). Våld i 

nära relationer har långsiktiga negativa hälsokonsekvenser för den utsatta, även efter att 

misshandeln har upphört (Campbell, 2002). 

 

Glenngård, Steen Carlsson och Berglund (2010) beskriver att mäns våld mot kvinnor samt 

våld i samkönade relationer är ett samhällsproblem även i ekonomiska termer. I utredningen 

Våld i nära relationer, en folkhälsofråga – Förslag för ett effektivare arbete (SOU 2014:49) 

beskrivs att det finns få vetenskapliga studier om samhällets kostnader för våld i nära 

relationer. Socialstyrelsen gjorde en uppskattning år 2006 att de samhällsekonomiska 

kostnaderna var mellan 2,7 - 3,3 miljarder kronor per år. Detta är dock osäkra siffror och 

innehåller en stor osäkerhet plus att kostnader för tandvård, läkemedel, barnens skador, 

smärta och lidande, psykiatrisk vård etcetera inte var inräknade. Enligt en norsk kartläggning 

av samhällsekonomiska kostnader för våld i nära relationer uppgår den samlade kostnaden till 

4,5 – 6 miljarder norska kronor om året (SOU 2014:49). Utredningen slår fast att kostnaderna 

i Sverige sannolikt överstiger 4 miljarder svenska kronor.  

1.2 Hälso- och sjukvårdens roll 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 2 a § ska hälso- och sjukvården bedrivas så att 

den uppfyller kraven på god vård det vill säga vara av god kvalitet, tillgodose patientens 

behov av trygghet, vara lätt tillgänglig, ta hänsyn till patientens rätt till självbestämmande och 

integritet, främja god kontakt till patienten och tillgodose patientens behov av kontinuitet och 
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säkerhet. Hälso- och sjukvården har ett ansvar vad det gäller att upptäcka och identifiera 

våldsutsatta samt ge ett adekvat medicinskt och socialt omhändertagande, detta är något som 

Björck (2010) beskriver tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagen under definitionen av ”en god 

vård”. Våldet är något som förekommer i alla samhällsklasser och den utsatta kan söka hjälp 

överallt inom vården (Björck, 2010). Den enda myndighetskontakt den utsatta har kan vara 

hos hälso- och sjukvården samt att denna kontakt kan vara omfattande. Därför utgör personal 

inom hälso- och sjukvården en nyckelgrupp för att upptäcka och identifiera våld i nära 

relationer (Björck, 2010; Goicolea et al, 2013).  Björck (2010) beskriver att mäns våld mot 

kvinnor och våld i nära relationer inte ingår som en obligatorisk del av grundutbildningar i 

yrken som leder till arbete i hälso- och sjukvården. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att 

personalen får en grundläggande utbildning inom ämnet. Studier har visat att hälso- och 

sjukvårdspersonal underskattar omfattningen av våld i nära relationer (Berglund och Stenson, 

2010; Socialstyrelsen, 2002). 

 

Björck (2010) beskriver att vara våldsutsatt innebär att det finns ett hinder i kommunikationen 

mellan patienten och vårdgivaren. För den utsatta kan det vara svårt att prata om våldet, var 

då kommunikationsansvaret vilar på sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdspersonal 

måste ta sig an det kommunikationsansvaret och ställa frågan om våld (Björck, 2010). Enligt 

Scott-Tilley (1999) är kvinnor fyra gånger mer benägna att berätta om sin våldsutsatthet om 

de blir tillfrågad om det.  I en studie på Södersjukhuset i Stockholm visade det sig att 11 % av 

de tillfrågade ur personalen uppgav att det inte tyckte att det var vårdens uppgift att ta reda på 

bakomliggande orsaker till en patients skador, övriga tillfrågade instämde helt eller delvis till 

att det är vårdens uppgift att ta reda på bakomliggande orsaker till skador hos patienten 

(Lindblom, Castrén och Kurland, 2010). Studien undersökte även attityder hos 

vårdpersonalen, 28 % av de tillfrågade i studien uppgav att det kunde vara patientens passiva 

och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld. Sjutton procent ansåg att ”man är 

bara offer om man själv väljer att vara det” samt att 21 % ansåg att i regel är ”det inte en 

persons fel att två träter” (Lindblom, Castrén och Kurland, 2010). Således är det uppenbart att 

det i vissa fall kan vara aktuellt med att förändra attityder hos sjukvårdspersonal för kunna 

hjälpa utsatta individer. I en studie av Woodtli (2000) framgick det att utbildning var nyckeln 

till att förändra attityder hos sjuksköterskor som utförde screening för våld i nära relationer. 

Sjuksköterskorna i studien beskrev många olika känslouttryck i arbetet med våldsutsatta, allt 

från ilska, frustrationer, sorgsenhet, empati och medlidande (Woodtli, 2000). I studien 

framgick det även att många sjuksköterskor inte hade förståelse för effekterna det har på den 
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våldsutsatta att leva i en våldsam relation och varför den våldsutsatta inte bara lämnar 

relationen (Woodtli, 2000). Enligt Moore et al (1998) kan upplevelsen av att vara oförmögen 

att hjälpa den våldsutsatta hämma vårdpersonalen i deras ansträngningar att adressera 

problemet och ställa frågan om våld. Schoening et al (2004) beskriver att ett 

utbildningsprogram för vårdpersonal bör bland annat bör innehålla hur man som vårdgivare 

hanterar situationer där det uppdagas en våldsutsatthet, en grundläggande förståelse av 

dynamiken av att leva i en våldsam relation, känna sig trygga i att fråga om våld och en bra 

beskrivning på hur ett bra bemötande av individen kan se ut. Detta skulle enligt Schoening et 

al (2004) hjälpa vårdgivare att kunna hantera eventuella framtida känslor av frustration och 

uppgivenhet i sitt arbete med att hjälpa våldsutsatta. 

1.3 Att ställa frågor om våld 

Generellt sett är det en liten andel av patienter som blir tillfrågade om våldsutsatthet (Durant 

et al, 2000). Enligt Stenson och Heimer (2008) passerar de flesta våldsutsatta oupptäckt, 

vilket i sin tur kan leda till att individen får en felaktig diagnos och behandling eftersom det 

bakomliggande problemet inte upptäcks av vården. Detta är inte bara ett problem för 

individen utan även ett slöseri med offentliga medel (Stenson och Heimer, 2008). Våldsutsatta 

kan söka vård av olika orsaker, om hälso- och sjukvården kan göra en tidig upptäckt genom 

att identifiera den våldsutsatta kan konsekvenserna minimeras för individens livssituation och 

hälsa. En tidig upptäckt kan bespara den våldsutsatta lidande och även spara pengar för 

samhället (Glenngård Häger, Steen Carlsson och Berglund, 2010). I en amerikansk studie 

undersöktes läkares upplevda svårigheter att ställa frågan om våld, de beskrev att de kunde 

glömma bort att våldsutsatthet kunde ligga bakom symtomen samt att patienten hann 

genomgå onödiga undersökningar och behandlingar innan de tänkte på att det kunde vara 

våldsutsatthet som var orsaken (Berglund och Stenson, 2010). I en studie undersöktes det på 

vilket sätt kvinnor föredrog att bli tillfrågade om våld i nära relationer, en majoritet föredrog 

att fylla i ett formulär framför direkta frågor i personliga möten med läkare eller annan 

vårdpersonal (Höglund, 2010). Enligt Nationellt centrum för kvinnofrid - NCK (2010) finns 

det vissa förutsättningar som behöver bli uppfyllda för att kunna tillfråga patienter om 

sexuella övergrepp och våld. Dessa är bland annat en tydlig policy för hur och när personal 

ska fråga och rutiner för att ställa frågan om sexuella övergrepp och våld. Det krävs även att 

ledningen har ett ansvar för att rutiner utarbetas och anställda har ansvar att följa rutinerna. 

Dessutom behövs en klar fördelning av ansvar, resurser som finns i samhället och samverkan 

mellan aktörer för att ta hand om våldsutsatta samt att öka personalens kompetens kring 
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våldsutsatta patienter men även öka medvetenheten om att våldsutsatta besöker vården varje 

dag (NCK, 2010). 

1.4 Hälsosamtalet – en möjlighet att ställa frågor om våld  

Hälsosamtalet innefattar rådgivning, information och ett lärande utifrån individens behov och 

resurser (Tveiten & Severinsson, 2004). Syftet med hälsosamtal beskrivs av Tveiten, Ellefsen, 

& Severinsson (2005) vara möjligheten att få reflektera över de egna förutsättningarna och val 

för att kunna stärka sina möjligheter att hantera och leva ett hälsosamt liv. Norrbottens läns 

landsting (NLL) är ett av de landsting och regioner i landet som erbjuder hälsosamtal. 

Samtalet ämnar uppmärksamma vad individen själv kan göra för att minska risken för 

sjukdomar som har ett samband med levnadsvanorna. I samtalet får individen fylla i ett 

frågeformulär, resultatet förs in i ett diagram för att kunna ge en helhetsbild över individens 

resultat (Norrbottens läns landsting, Hälsosamtal). Studier har visat att förbättrade 

levnadsvanor som ett resultat efter hälsosamtal ger en minskad risk för diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdom (Lingfors et al, 2009; Rasmussen et al, 2007). Hälsosamtalet är ett av de 

förebyggande arbeten som landstinget bedriver i länet. Alla invånare i länet som fyller 30, 40, 

50 eller 60 år får en inbjudan till ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är frivilligt och kostnadsfritt 

för individen (Politiskt beslut, från och med 2016 kommer hälsosamtalet inte vara 

kostnadsfritt). (Norrbottens läns landsting, Hälsosamtal). NLL är ett av få, om inte det enda 

landstinget som ställer frågan om våld i nära relationer inom ramen för hälsosamtalet (T. 

Jendersen, personlig kommunikation, 25 feb 2015) Frågor som rör sexuell hälsa och frågor 

som rör våld i nära relationer kommer sist i enkäten (Bilaga 3). En kravspecifikation för vad 

framtida utförare av hälsosamtal kompetenser föreskriver att de ska vara legitimerade, ha ett 

intresse för förebyggande och hälsofrämjande arbete samt ha en grundutbildning i 

Motiverande samtal (MI). (Bilaga 5, för vidare beskrivning) (B-M Karlsson, personlig 

kommunikation, 5 maj 2015). Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är legitimerad personal 

de som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården, 21 yrken ingår under dessa 

skyddade yrkestitlar. För att kunna ansöka om legitimation hos socialstyrelsen måste 

individen avlagt högskoleexamen (i vissa fall även praktisk tjänstgöring) (2010:659). MI som 

metod är individcentrerad och användas i arbete med livsstilsförändringar. Metoden syftet är 

att stärka motivation till förändring genom att utgå från individens både vad det gäller 

motivation och ambivalens till att genomföra en livsstilsförändring (Barnett et al, 2012).  
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1.5 Norrbottens läns landstings förebyggande arbete vad det gäller våld  

I Norrbottens läns landstings Strategiska plan 2015 – 2017 (2014) står det följande: ”Hälso- 

och sjukvården och tandvården har ett ansvar att identifiera våldsutsatta, vuxna och barn, 

och i samverkan med andra (internt och externt) erbjuda hjälp och stöd”. Inom Norrbottens 

läns landsting finns det vårdrutiner med anvisningar och tillhörande rutiner för arbetet med 

våld i nära relationer (bilaga 4). Anvisningarna syftar till att tydliggöra hälso- och sjukvårdens 

och tandvårdens ansvarsområden och åtagande för insatser till våldsutsatta patienter. Det 

övergripande målet landstinget har är att systematiskt identifiera, dokumentera och behandla 

skador till följd av våld, vilket bland annat betyder att alla verksamheter ska ställa frågan om 

våld i förebyggande syfte samt där de förekommer misstanke om våldsutsatthet (Norrbottens 

läns landsting, 2014). Anvisningarna för arbetet med våld i nära relationer (Norrbottens läns 

landsting, 2014) ger information och anvisningar om mäns våld mot kvinnor och barn, 

hedersrelaterat våld, samkönat våld, prostitution och människohandel samt när anställda är 

våldsutsatta. Dokumentet beskriver även att det är viktigt för vårdpersonal att veta att våld i 

nära relationer är ett folkhälsoproblem (Norrbottens läns landsting, 2014 ).  

1.6 Genusperspektiv 

Att ha ett könsmaktsperspektiv på våld innebär att våldet har sin grund i maktobalansen 

mellan kvinnor och män och att detta ska ses utifrån en strukturell nivå (Scheffer Lindgren, 

2009). Utifrån ett könsmaktsperspektiv ses teorier som endast utgår från en förklaringsmodell 

på individnivå inte som tillräckliga, då man förbiser ett globalt fenomen med en lång historisk 

kontinuitet (Scheffer Lindgren, 2009). Könsmaktsperspektivet har en nära koppling till genus. 

Enligt Evertsson (2010) kan genus förklara de skillnader mellan könen som inte går att 

härleda till ren biologiska skillnader det vill säga kön skapas socialt. Evertsson (2010) 

förklara detta som att vi gör kön, medvetet och omedvetet agerar vi på ett sätt som förväntas 

av oss könade individer. Denna uppsats utgår från Hirdmans (2001) teorier om genus samt 

från hur Hearn (1999) beskriver kopplingar mellan våld och maskulinitet. Teorin om 

genussystemet beskriver processen där kön konstrueras och upprätthålls (Hirdman, 2001). 

Genussystemet består av två principer, där den ena principen är hierarki, vilket beskriver 

mannen som norm och att vara kvinna är att inte vara man. Den andra principen fungerar 

isärhållande, en isärhållning mellan könen på alla områden (Hirdman, 2001). Det 

könsrelaterade våldet har en koppling till en manlighetskonstruktion samt till olika 

manlighetsideal. Män tar till våld då de upplever manligheten hotad och då fungerar våldet 

som ett sätt att upprätthålla och stärka manligheten (Hearn, 1998). Enligt Hearn (1999) angår 
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det könsrelaterade våldet i allra högsta grad män, en minskning av våldet skulle gynna även 

mäns hälsa. Utövande av våld mot kvinnor och andra män kan ge en upplevelse av makt och 

kontroll i ett korttidsperspektiv (Hearn, 1999).   

 

Höglund (2010) beskriver att våld nära relationer eller mäns våld mot kvinnor kan förstås 

utifrån ett genus- och maktperspektiv. Genusperspektivet beskriver att våldutövandet kan bli 

ett sätt att konstruera och försöka befästa manlighetens överordnad och genusmakt. Den så 

kallade normaliseringsprocessen. Med våldets normaliseringsprocess menas det att våldet i 

sig utgör en process genom vilken förövaren till en början successivt minskar offrets 

livsutrymme. Detta genom olika former av kontrollerande beteenden så som till exempel att 

uttala nedsättande saker, visa sig svartsjuk, hindra offret från att träffa andra eller bestämma 

över ekonomin (Scheffer Lindgren, 2009). När det fysiska våldet inträder har gränserna 

förflyttats för hur våldet uppfattas samt att det får en ny betydelse och våldet uppfattas då av 

den våldsutsatta som en reaktion på att individen gjort något fel. Våldet blir till slut en del av 

vardagen som både kan accepteras och försvaras av både förövare och offer (Scheffer 

Lindgren, 2009; Lundgren, Heimer, Westerstrand och Kalliokoski, 2001). Teorin kan förklara 

varför det är svårt att lämna en partner som är våldsam. Kritik mot teorin om våldet 

normaliseringsprocess menar att offret2 (oftast en kvinna) framställs som ett passivt objekt 

som saknar förmågan till ett aktivt handlande (Scheffer Lindgren, 2009). I en studie av 

Holmberg och Enander (2004) fann de att våldsutsatta kvinnors strategi för uppbrott 

innehåller både anpassning och motstånd, inte antingen eller. Motståndet kan även fungera 

kvarhållande då det ger en upplevelse av att inte vara underordnad, det ger en form av 

kontroll och en föreställning om att våldsutövaren genom motståndet ska förstå och förändra 

sig (Holmberg och Enander, 2004).  

 

Enligt Höglund (2010) förekommer det diskussioner om varför man inom sjukvården 

rutinmässigt endast fråga kvinnor om våld i nära relationer. Detta kan förklaras med 

bakgrunden av tidigare forskning som visar att mäns våld mot kvinnor kan förstås utifrån 

samhälleliga relationer kring makt och genus, vilket ger goda skäl att till att börja med att 

rikta rutinmässiga frågor först till kvinnor. Man kan dock lyfta frågan om tidigare forskning 

har haft en heteronormativ utgångspunkt i frågan om att rutinmässigt fråga om våld endast till 

                                                 
2 Viktigt att komma ihåg är att för att individen är ett brottsoffer i juridisk mening betyder det inte att individen 

upplever sig vara ett ”offer” för omständigheterna. 
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kvinnor (Höglund, 2010). Höglund (2010) beskriver att våld i samkönade relationer riskerar 

att inte uppmärksammas eller ges samma tyngd som i ett heterosexuellt förhållande. Om man 

utgår ifrån att våld i nära relationer främst utgörs av mäns våld mot kvinnor och man endast 

tillfrågar kvinnor kommer man riskera att inte fånga upp och hjälpa homosexuella män som 

lever i en våldsam relation. Kvinnor som lever i samkönade par kommer däremot att fångas 

upp, enligt Höglund (2010), det vill säga om personal frågar alla kvinnor även de som lever i 

en samkönad relation. Höglund (2010) beskriver att den som frågar om våld bör ha goda 

kunskaper om kopplingen mellan våld och genus. En hög genusmedvetenhet kan minska 

risken för felaktigt eller kränkande bemötande av patienter som har erfarenhet av våld. Enligt 

Stolt (2010) behöver även sjukvården ha goda kunskaper i att bemöta och hjälpa män som är 

våldsutsatta. Att ställa frågan om våld till män kan ha sina svårigheter då män kan ha svårt att 

identifiera sig själva som brottsoffer samt att män kan uppleva det som skamfyllt och 

stigmatiserande att utsättas för våld av en kvinnlig partner (Stolt, 2010). Normativa 

föreställningar om maskulinitet och män kan göra det komplicerat för män att våga be om 

hjälp och stöd, detta gör det svårt att upptäcka våldsutsatta män (Stolt, 2010). Kvinnor kan 

också uppleva frågan som kränkande men i Socialstyrelsen (2002) screeningprojekt ”Tack för 

att ni frågade” var 93 procent av 700 kvinnliga patienter som besökte ungdomsmottagningar 

och barnmorskemottagningar positiva till att bli tillfrågade om våldsutsatthet.  

1.7 Syfte 

Studiens syfte var att undersöka primärvårdsprofessioner som utför hälsosamtal upplevelser 

av att i hälsosamtalet ställa frågor om våld i nära relationer.  

 

2.0 Metod  

Studien har fokus på upplevelser därav har kvalitativ metod valts i form av intervjustudier. 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskningsmetod lägger vikt vid hur individer uppfattar 

och tolkar i sin sociala verklighet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) produceras i en 

kvalitativ forskningsintervju kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och 

intervjuperson. Den kvalitativa forskningsintervjun ämnar förstå världen från 

intervjupersonens synvinkel (Kvale och Brinkmann, 2009).  

2.1 Kontext och urval 

Enligt Backman (2008) väljs informanter i den kvalitativa ansatsen ut för att medge ökad 

förståelse och insikt. Denna studie har fokus på hur personal inom vården upplever hur det är 

att ställa frågor om våld. För att få förståelse och insikt behöver intervjupersonerna ha 
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erfarenhet av detta. Inklusionskriterier för intervjupersonerna var att de tillhörde någon av de 

legitimerade professionerna som erbjudits och genomfört utbildning för att utföra hälsosamtal 

och att de hade utfört hälsosamtal. Intervjuerna genomfördes vid hälsocentraler inom 

Norrbottens läns landsting och studien genomfördes i samarbete med landstingets 

folkhälsocentrum (FHC). Avdelningen ansvarar för det strategiska arbetet för hälsosamtalen i 

länet. Genom strateger på avdelningen tillgavs kontaktuppgifter till professioner som utför 

hälsosamtal. Utförare av hälsosamtal kontaktades via e-post och ett informationsbrev 

bifogades (bilaga 1). I Norrbottens län finns 34 hälsocentraler var av 30 drivs av landstinget, 

sju av dessa exkluderades på grund utav det geografiska avståndet med tanke på den 

avgränsade tid som fanns utsatt för studien. Sju personer som tackat nej till att delta, i de fall 

de uppgav orsaker var det bland annat tidsbrist, att de ej utförde hälsosamtal samt att en 

person uppgav att hen inte ville delta då hen uppgav att få hade svarat ja på att de blivit 

våldsutsatta och att de hade varit i en tidigare relation. Två svarade ja via mail, de övriga 

intervjupersonerna har alla tackat ja efter telefonsamtal med förfrågningar gällande om de 

uppmärksammat den inbjudan som skickats ut till att delta i studien, förutom en intervju där 

urvalet blev ett snöbollsurval. Telefonnummer till intervjupersonerna fanns att tillgå via 

organisationens interna telefonkatalog. Majoriteten svarade således aldrig på mail eller på 

telefonsamtal. Sex intervjuer genomfördes med en relativt stor geografisk spridning.  Två 

stora kommuner, en mellanstor kommun och en mindre kommun finns representerade i 

urvalet. Alla var utbildade till att genomföra hälsosamtal. Som legitimerad personal hade de 

olika bakgrund så som distriktssköterska, sjuksköterska och sjukgymnast/fysioterapeut men 

alla hade genomgått samma utbildning samt även alla hade skyldighet att journalföra. Hur stor 

del av tjänsten som var att utföra hälsosamtal varierade kraftigt och exakt procent kommer 

inte uppges då det skulle kunna innebära en identifikation av intervjupersoner. Utförarna av 

hälsosamtal hade alla flera verksamma yrkesår som legitimerad personal och då hälsosamtalet 

som arbetsmetod är relativt nytt fanns det ingen större skillnad bland utförarenas verksamma 

år. Alla intervjupersoner hade genomfört hälsosamtal, en del fler än andra. Två 

intervjupersoner arbetade just nu inte alls med hälsosamtal då det bortprioriterats av 

hälsocentralen eftersom resurserna ansågs behövas i andra delar av verksamheten. 

2.2 Genomförande  

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer. En testintervju genomfördes med en 

utvecklingsstrateg innan intervjuerna tog vid, detta för att testa frågorna, hur de kunde 

uppfattas samt att testintervjun resulterade i konstruktiv kritik för ytterligare förbättring av 
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intervjufrågorna. Intervjuerna följde en frågeguide med ämnesområdena: Utbildning och 

tidigare yrkeserfarenheter, att fråga om våldsutsatthet, Etiska aspekter av att ställa den 

känsliga frågan, Upplevelser av att ställa frågan inom ramen för hälsosamtalet kontra i sin 

andra tjänst, Att ställa frågan till män och kvinnor, Upplevelser av dokumentation och 

vårdrutiner. (bilaga 2). Intervjuerna genomfördes på utförarnas av hälosamtals arbetsrum på 

hälsocentralerna, intervjupersonerna valde själva tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna 

tog mellan 15 – 30 minuter och spelades in med hjälp av mobiltelefon. 

2.3 Etik  

Studien har utgått från de fyra huvudkraven som finns för forskning det vill säga 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2004). Forskaren ska uppge syftet med studien, intervjupersonerna ska 

själv ha rätt att bestämma över sin egen medverkan, alla personer som deltar i studien ska ges 

största möjliga konfidentialitet och uppgifter om personerna ska förvaras på ett säkert sätt 

samt att all data som insamlats endast kommer användas för forskningsändamålet 

(Vetenskapsrådet, 2004). Innan själva intervjuerna startade blev intervjupersonerna 

uppmärksammade igen om studiens syfte, data endast kommer att användas i c-uppsatsen, 

information om konfidentialitet samt om rätten att när som helst avbryta sitt deltagande i 

studien. Information som fanns med i informationsbrevet vid mailkontaken. Inspelat material 

var endast tillgängligt för författaren och alla intervjusvar och uppgifter om de medverkande 

behandlades konfidentiellt. Delar av transkriberat material har i analysarbetet setts av 

handledaren men inga personuppgifter har gått att knyta till texten. Intervjuerna överfördes till 

en privat dator med lösenordsskydd. Intervjuerna transkriberades till fullo och även de lagras 

på privat dator. Efter godkänd c-uppsats raderas filerna. 

2.4 Innehållsanalys 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) beskriver att fokus vid innehållsanalys (IA) är finna 

variationer i textinnehållet genom att identifiera skillnader och likheter. Dessa skillnader och 

likheter uttrycks i kategorier och teman inom olika tolkningsnivåer (Granskär och Höglund- 

Nielsen, 2012). En text kan alltid anses ha flera tolkningsmöjligheter, detta är viktigt att 

komma ihåg gällande IA (Graneheim och Lundman, 2004). Analysen i denna studie utgår 

från det manifesta innehållet, det vill säga det uppenbara innehållet (Graneheim och 

Lundman, 2004). En induktiv ansats har använts i analysen dvs. en förutsättningslös analys av 

texten som baseras på människors berättelser om sina upplevelser (Granskär och Höglund- 

Nielsen, 2012). Att skriva ut intervjuer är en tolkande process där skillnaderna mellan 
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muntligt och skriftligt språk ger upphov till praktiska och principiella frågor (Kvale och 

Brinkmann, 2009). Detta blev tydligt i processen till exempel då det i muntligt tal kan 

”uteslutas” ord men i skriftligt språk behöver orden skrivas ut för att begripligheten ska bli 

större. Intervjuerna skrevs ut ordagrant med justering för fyllnadsord och liknande för att 

förbättra läsbarheten. Alla intervjuer lästes igenom för att få en helhetsbild, därefter skedde en 

reflektion över det huvudsakliga innehållet för att senare sortera in texten in i en tabell. 

Meningsenheterna lades först till i tabellen, därefter kondenserades meningarna nära textens 

innehåll och kodades när meningarna var kondenserade. I enlighet med rekommendationer av 

Graneheim och Lundman (2004) grupperades koder med liknande innehåll grupperades i 

underkategorier och kategorier, processen med underkategorier och kategorier fortsatte vart 

efter resultatet tog form. Analysarbetet har varit en dynamisk process. 

 

Tabell 1; ett exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad mening Kod Underkategori Kategori 

Ja, alltså. Jag behöver 

ju som inte ställa 

frågan egentligen i och 

med att den finns i 

enkäten. 

 

Har de svarat ja där så 

då frågar jag men är 

det någonting och sen 

finns det en 

efterföljande fråga 

”Vill du ha stöd” Ja 

eller nej, men jag 

brukar som alltid, ”är 

det något du vill prata 

om?” 

Jag behöver ju som 

inte ställa frågan 

egentligen i och med 

att den finns i enkäten. 

 

 

Finns en efterföljande 

fråga ”Vill du ha stöd” 

Ja eller nej, men jag 

brukar som alltid, ”är 

det något du vill prata 

om?” 

Behöver inte 

ställa frågan, den 

finns i enkäten 

 

 

 

Uppföljande 

frågor 

 

Vill du ha stöd? 

 

Är det något du 

vill prata om? 

Enkäten 

underlättar 

 

 

 

 

Att känna och ta 

ansvar 

Betänkligheter med att 

fråga om våld 

 

 

 

 

Att få svar på frågan 

om våld 

 

3.0 Resultat 

Samtliga sex intervjuer som genomfördes ligger till grund för resultatet. Under 

innehållsanalysen framstod tre kategorier med sju underkategorier. Kategorier fungerar som 

rubriker i resultatet och underrubrikerna skrivs ut kursivt. I resultatet och diskussionen 

benämns studiens deltagare som intervjupersoner eller deltagarna. De som intervjupersonerna 

möter i hälsosamtalet benämns individer eller personer. När intervjupersonerna refererar till 

personer de möt inom primärvården i den andra yrkesrollen kallar de dem för patienter. De 

intervjudeltagarnas citat har särskiljts med benämningen I1, I2, I3 etcetera (intervju 1, intervju 

2, och så vidare) 



 

12 

 

 

 

 

Tabell 2; Kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

Betänkligheter med att fråga om våld - Enkäten underlättar 

- Betydelsen av utbildning 

Att ställa frågan om våld - Att ställa frågan till kvinnor och män 

- Olika typer av våld 

Att få svar på frågan om våld - Att få ett ansikte på någon som utsatts 

- Att känna och ta ansvar 

- Betänkligheter med journalföring 

 

3.1 Betänkligheter med att fråga om våld 

Enkäten underlättar för att fråga om våld 

Samtliga intervjupersoner upplevde att det inte fanns några problem med att ställa frågan om 

våld i hälsosamtalet, för den ingår i den standardiserade enkäten. ”Den kommer i enkäten och 

det är inga problem, i och med att det är förtryckt och så där.  Så är det ganska enkelt och de 

accepterar det, att man frågar om det”(I3). Deltagarna beskrev att om personen kryssat i ett 

jakande svar på frågan om hen blivit våldsutsatt så följdes det upp med att fråga om det är 

något de behöver hjälp och stöd med samt om det var något de ville prata om. Genomgående i 

intervjuerna var att alla berättade att de finns där för stöd och hjälp. Det har även beskrivits att 

individen får tid att förbereda sig på frågan och att det generellt finns en större 

eftertänksamhet i hälsosamtalet. Individerna kan se vilka frågor som kommer i förväg och det 

finns tid att stanna upp och fundera över frågan. Hela hälsosamtalet består av personliga 

frågor om individens liv och som en intervjuperson uttryckte sig så försvinner frågan om våld 

in bland alla andra personliga frågor. Deltagarna upplevde att enkäten låg till grund för hela 

samtalet och underlättade att ställa frågor som kan uppfattas som svåra att väcka annars, då 

det kan upplevas som snokande. Alla intervjupersoner skilde på att fråga om våld i 

hälsosamtalet och att fråga om våld i den andra yrkesrollen. De berättade att man inte frågar 

inom primärvården om inte misstanke väcks, det har inte blivit en naturlig del av anamnesen 

(sjukdomshistorian). 
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”Det är en annorlunda situation. I hälsosamtalet frågar man om våld i och med att det är 

med i enkäten. Möter man en patient som kommer till hälsocentralen så här är det ju för att 

man misstänker något eller för att de ger en vink om att det är någonting. Då frågar man ju. 

Man frågar ju inte allmänt de man möter om man är utsatt för våld. (I3)” 

 

”… För att… då kanske det hade känts lite som att man är och snokar. Sen kan man ju dra ut 

på det och vända, har jag den här patienten tre – fyra gånger, fem – sex gånger och man 

känner att det är någonting underliggande. Ja men då kanske man börjar luska lite i det.” 

(I1) 

Betydelsen av utbildning  

Alla intervjupersoner uttryckte att det finns ett behov av att våld i nära relationer behöver blir 

en del av den obligatoriska utbildningsplanen för yrken inom hälso- och sjukvården just för 

att det är vanligt förekommande med våld i nära relationer. ”Ja, för tyvärr är det ganska 

vanligt /…/ Så, ja varför inte. Det hade inte skadat.”(I1). Ansvaret för att alla personal ska få 

utbildning om våld i nära relationer ligger i nuläget på arbetsgivaren, vilket kan betyda att det 

blir en ojämlik vård för den som är våldsutsatt beroende på var den bor i landet. En del i att 

känna sig trygg i att ställa frågan beror på om hen har kunskap i ämnet. En av 

intervjupersonerna berättade: ”… För sen tror jag också att du är rädd för svaret du får, vet 

jag inte riktigt vad jag ska göra av det så då är man ju som… du ser inte ut som en 

mottagare” (I5). Om man inte ser ut som en mottagare för ett svar på frågan, att du kan 

hantera svaret du får så kanske det inte är ett ärligt svar menar deltagaren, vilket kan peka på 

vikten av att känna sig trygg i sin roll. Majoriteten av deltagarna hade fått utbildning inom 

ämnet i utbildningen till att bli utförare av hälsosamtal. 

3.2 Upplevelser av att fråga om våldsutsatthet 

Att fråga kvinnor och män 

I hälsosamtalet ställs frågan om våld till både män och kvinnor (transpersoner kan inte uppge 

att de inte identifierar sig med vara kvinna eller man, det finns bara två alternativ i enkäten 

man eller kvinna). Intervjupersoner har beskrivit att just ställa frågan till båda män och 

kvinnor inte är någon skillnad men att män och kvinnor kan reagera olika på frågan. Det har 

beskrivits att kvinnor blir mer eftertänksamma, alla som uppgett till intervjupersonerna att de 

blivit utsatta för våld i nära relationer har varit kvinnor. Män har i större utsträckning uppgett 

att de blivit utsatt för våld som unga, i skolan eller av vänner.  En intervjuperson funderade 

över varför det inte framkommit någon man som uppgett att de blivit utsatta för våld i nära 

relationer. ”Blir man slagen av en tjej då är det ju lite skamligt och det kanske man inte vill 

skylta med allt för mycket.” (I1). Det är inte heller ovanligt att utgå från heteronormen, vilket 

riskerar att personal inom hälso- och sjukvården kan missa män som lever med mäns 
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våldsutsatthet, vilket en deltagare uppmärksammande. ”Sen har jag aldrig heller, inte vad jag 

vet träffat män som lever med män. För där kan man ju fundera på om man skulle få ett annat 

svar där.” (I5). Intervjupersonen syftade till det faktum att män står för det mesta våldet i 

samhället. Vidare på samma ämne om män som lever med män uttryckte en intervjuperson 

följande. ”… jag är inte helt hundra vart jag ska hänvisa, det finns ju rutiner det vet jag, jag 

antar att jag skulle se till att de tar sig vidare till kvinnojour om det är så men det kan ju vara 

samkönat par.” (I6). Deltagaren reflekterade över hur hen ska gå tillväga för att hjälpa en 

man som är utsatt för relationsvåld. 

 

Olika typer av våld 

Hälsosamtalet innefattar frågor om fysiskt, psykiskt, ekonomiskt och sexuellt våld. 

I själva begreppet våld kan man även inkludera det sexuella våldet, men specifikt tal om 

sexuellt våld kom endast upp i två intervjuer och detta spontant. 

” ”Folk kanske inte tänker på att det finns ekonomiskt våld, sexuellt det finns ju så många 

aspekter. Man tänker ju bara på vad yngre blir utsatta för utan att förstå att det är ett brott, 

en kränkning, det är våld. Det är folk du känner/…/ Man får mer än våld i nära relation, 

kränkande kommentarer från andra okända. Antar att de är nåt på grund av sitt ursprung, 

Många blir nog utsatta för sexuellt våld utan att direkt förstå.” (I6) 

Intervjupersonen ville markera att man oftast pratar om psykiskt och fysiskt våld och att flera 

typer av våld då kan det bli osynliggjort, vilket till och med kan göra att individer kan bli 

utsatta för sexuellt våld utan att förstå det själva. Nedanstående citat beskriver hur en 

intervjuperson funderade kring om hen skulle stötta på män som blivit utsatt för sexuella 

övergrepp i en ung ålder. ”Men om man som då man berättar att när jag var pojk, ung så vart 

jag utsatt för det här /../ Jag hade någon granne eller någon annan som ja… Ja, just det.” 

(I5). Hen funderade på hur vårdgivaren hanterar en sådan situation då man oftast utgår från ett 

tydligt kvinnoperspektiv. I flertalet intervjuer har det påpekats att våld inte endast kan vara 

fysiskt utan även psykiskt.” det behöver ju inte vara fysiskt våld det kan ju vara psykiskt.” 

(I4),”Det behöver inte vara fysiskt, det är ju mycket psykiskt våld. (i3)”,”… det som är lätt att 

se som du uppenbart för ögat se skador men den psykiska misshandeln den är betydligt 

svårare att komma åt”(I2). Citaten lyfter fram hur svårt det kan vara att upptäcka sår som 

sitter i själen.  

3.3 Upplevelser av att få svar på frågan om våld 

Att få ett ansikte på någon som utsatts 

En intervjuperson uttryckte att hen var rent ut sagt chockad över hur många kvinnor som 

uppgett i hälsosamtalet att de utsatts för våld i nära relationer.  
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”Det var överraskande mycket kvinnor som svara ja på den frågan. Jag trodde inte det skulle 

vara så många. Det var en tid då var enda tjej svarade att de hade blivit utsatta för det /…/ då 

blev man som chockad över att det var så vanligt, att det var så pass många kvinnor som vart 

utsatta” (I1). 

Deltagaren beskrev det faktum att hen fick ett ansikte på alla de som blivit utsatta och det var 

många som hade blivit det, det blev helt enkelt chockerande många. En intervjuperson 

uttryckte det som om man måste vara beredd på det oväntade samtidigt som man inte ska 

dramatisera frågan för sin egen del men även för individen i hälsosamtalet. Som nämnts ovan 

att kan vårdnadsgivare inte förutspå vad man kommer att mötas av i hälsosamtalet. Det 

exemplifierades det i en intervju, där det framkom att utförarna av hälsosamtal till exempel 

kan möta individer med symptom på PTSD: 

” … Jag vart fan chockad.  Och sen är det vissa som öppnar upp sig och vissa har blivit rejält 

misshandlade./.../ Hon kunde som vakna upp mitt i natten av att hon kastades tillbaka till den 

där tiden och fick en stressreaktion med värk av det då. Då tänkte jag att en remiss till en 

kurator för att få verktyg och bearbeta, när de här stressreaktionerna kommer för att inte få 

de här smärt-topparna.” (I1) 

 

Att få återberättat om en individs våldsutsatthet kan vara tufft för vårdgivaren, något en 

intervjudeltagare uttryckte. ”Hon hade fått ryggen sönder sparkad och tarmarna 

sönderslagna för längesen. Hon hade men av det än idag och ja, det var lite tufft [att lyssna 

på]. Helt klart.” (I1). Alla intervjupersoner uppgav att de skulle vända sig till sina närmaste 

kollegor först om de befunnit sig i en jobbig situation och behövde stöd. Kollegor beskrevs 

som en trygghet, en trygghet i att veta att de kunde nyttja sina kollegor till stöd om så 

behövdes. En del uppgav även att företagshälsovården stod tillbefogenhet för vidare stöd och 

hjälp. 

 

Att känna och ta ansvar. 

Något som också uttrycktes i intervjuerna var att det måste finnas tid att låta personen ge svar 

på frågan om våld i nära relation. ”Det [frågan om våldsutsatthet] är ju ingenting man 

slänger ur sig sådär och så går man ut, utan man måste ha tiden att kunna höra svaret.” (I2) 

Intervjupersonerna uttryckte att det måste finnas tid att fånga upp svaret, vilket kan tolkas 

som att de känner ett ansvar inför individerna. Hälsosamtalsutförarna vill kunna ge ett gott 

bemötande och ha möjlighet att fånga upp svaret. En intervjuperson uttryckte att även om 

vårdgivaren väcker frågan kan individen neka fast hen är utsatt. En annan intervjuperson 

beskrev att det är en balansgång med när man ska hålla kvar vid frågan och när man ska 

backa.  
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”Man försöker ju försiktigt forska vidare och höra om de skulle vilja ha hjälp eller om det är 

något som pågår just nu. Och ställa lite mer frågor och som jag sa den där ena som sa att det 

liksom är passé. Att hon markerade tydligt att hon absolut inte ville ha prata om det. Men lite 

forskande och kanske inte släppa det även om man går vidare i hälsoenkät svaren så om de 

inte visar ska kan man ju gå tillbaka till det sen.”. (I2) 

Flertalet intervjupersoner tog upp vikten av att se det som att för stunden kan det räcka med 

att ha väckt frågan och att det kanske är något som behöver mogna hos individen, innan de 

vill ha hjälp och stöd med det. ”… och du kanske behöver den här resan du kanske behöver 

de här besöken för att komma dit, för risken är att forcerar vi fram det så slår du ifrån dig. 

Ibland säger man patienterna söker i onödan… nej, nej” (I5).  

I alla intervjuer poängterade deltagarna att de finns där för stöd och hjälp om så behövs men i 

flera intervjuer väckte de frågan om hur de exakt ska hjälpa till när någon befinner sig i en 

våldsam relation. ”Men säger du att du lever i en våldsam relation. Ja, vad gör jag då? Ska 

jag ha kvar dig här hos mig eller ska jag be dig att flytta eller? ”(I5).  

 

”Ska jag bolla över ärendet till någon annan till enhetschefen? Ja men du får ta tag i det här. 

Det är ju så svårt om kvinnan inte vill ha någon hjälp. Säger hon nej jag vill inte ha någon 

hjälp då kan man ju inte göra någonting. Oavsett handlingsplan men om hon vill ha hjälp då 

är det ju som mitt ansvar att… informera om kvinnojourer. Men jag tycker inte jag ska bolla 

över det till någon annan. Det kanske man ska göra, jag vet inte?”(I1) 

 

Känna sig trygg i nästa steg 

Deltagare uttryckte en rädsla för att väcka frågan och få ett jakande svar och sen inte veta vad 

nästa steg är. 

”Det är ju på deras villkor men det tycker jag… det känner jag mig trygg i, det gör ingenting. 

Jag tycker inte att det är obehagligt om jag nu skulle råka hitta att någon kryssat ja eller 

svara på att de varit utsatt för någonting och jag tror rädslan sitter mycket i att du inte vet 

vad du ska göra med det. Alltså hur ska du hjälpa dem, det är ju det som är. Det är ju därför 

du inte vill frågan för du vet inte vars du ska hänvisa dem” (I4). 

Om vårdnadsgivaren känner att det är svårt att hjälpa till kan det hämma ansträngningarna att 

adressera problemet. För en del intervjupersoner var det tydligt när de skulle remittera vidare. 

”Då måste man ju fråga hur fort behöver de hjälp med det och då erbjuder man ju hjälp med 

det. Och då blir det ju läkarkontakt man erbjuder. Det är ju den vägen vi går med allting och 

behöver de mer hjälp så är det läkaren som skriver en remiss till nästa”(I3) 

I majoriteten av intervjuerna uppgav intervjupersonen att de inte kommit i kontakt med 

handlingsplaner eller vårdrutiner för omhändertagande av någon våldsutsatt i nära relation. 

Vissa uppgav att det säkert finns men de har inte stött på dem samt att det även uttrycktes att 

det nog inte fanns det. ”Jag tror inte vi har några [handlingsplaner] specifika just om hot och 

våld.  /…/ Det är så här att det i och med att man inte har de patienterna hela vägen ut så vet 

inte jag om jag har det behovet. Men den människa som kanske har de patienterna kanske har 
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behovet. ” (I3). I en intervju uttryckte intervjupersonen att det finns vårdrutiner för 

omhändertagande av våldsutsatta. Deltagarna nämnde också skyldigheten att göra en 

orosanmälan om det finns barn med i bilden, vilket kan tolkas som att det var viktigt att 

markera att när det gäller barn som far illa visste de sina skyldigheter. Genomgående i 

intervjuerna påtalades det om vikten av att specifikt veta hur man ska hjälpa en våldsutsatt 

person för att kunna känna sig trygg i sin roll. 

”[viktigt att känna sig] trygg i hur hjälper jag den här personen vidare. För man kan ju inte 

bara lämna dem /.../ men det är ju det man vill veta ”vad erbjuder jag för hjälp?/…/ 

Kommer någon in med en sårskada, ja men det är ju inget problem den ska vi ju sy … 

problemet blir om man inte vet vad man ska göra riktigt”.(I4) 

 

Hur personal hjälper en våldsutsatt ska vara lika självklart som när en patient kommer in med 

en sårskada. Något som även var återkommande i intervjuerna var viljan att hjälpa till och 

något som också framkommit är vikten av att det finns ett lokalt arbete.  

”… det är ju egentligen information och egentligen kanske det lokala, att man inte alltid 

tänker landstinget i stort, hur gör vi, hur jobbar vi. Det här måste ju ut på alla enheter /…/ 

Men så du kan fånga upp och kanske till och med förebygga vissa saker... innan det blir något 

allvarligt och det kanske är här man ska lägga informationen så att det hela tiden är 

aktuellt”.(I4) 

Men det framkom även att var man bor spela roll för hur man kan hjälpa individen vidare. ” 

… jag har kontaktmöjligheter. Men det har mer att göra med att orten är så pass liten. Både 

på gott och ont. Svårt att få ett skyddat boende på en så liten ort, boendet är inte ett så stor 

problem men det blir inte skyddat. Du måste lämna orten”. (I6).  

 

I hälsosamtalet upplevde ingen deltagare några etiska aspekter med att fråga om våld. De 

gjorde en tydlig skillnad på etiska aspekter på att fråga om våld i den övriga yrkesrollen, det 

framkom att några intervjupersoner var rädd att skada en patientrelation med att ställa frågan 

men påpekade ändå att de gör det om de fattar misstankar. De fanns även de som gjorde det 

tydligt att det ingår i yrkesrollen att fråga och då kan man få ta att någon blir kränkt. ”Ja, då 

får den bli skadad [patientrelationen] tyvärr, gillar de inte mig som sjukgymnast efter att jag 

frågat då får de ta det. Alltså folk är fri att byta, folk kan bli kränkt på många sätt. Jag är inte 

här för att bli kompis med mina patienter jag är här för stöd.”(I6).  

 

Betänkligheter med journalföring 

I hälsosamtalet utgår utföraren och individen från en enkät och kopplingen till att det 

individen säger i hälsosamtalet kan komma att dokumenteras i deras journal behöver inte vara 

tydlig. 
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”Någonstans är det också om du har fått ett förtroende för mig och så berättar du det här för 

mig hur ska jag förvalta det? För jag tror att får du frågan och får det är öppna, på nåt sätt 

så berättar du. Du gör inte det och tänker ja just det här ska ju stå i min journal. Har jag 

liksom invaggat dig som patient i någon form av falsk trygghet, jag brukar stoppa det i mitt 

minne istället” (I5) 

Det fanns en osäkerhet i att individen kanske berättar mer än vad hen egentligen tänkt och att 

det då skulle hamna i individens journal. Vidare berättade en deltagare om sina tankar kring 

att journalföra något som kanske är helt irrelevant för individen. Men samtidigt reflekterade 

deltagaren att hen lägger in en värdering i att våld skulle kunna vara betungande i en journal 

men fysisk inaktivitet anses inte vara det. 

” … hur du ska skriva ner, att det ska stå i journalen och helst inte om det inte är aktuellt/…/ 

den här journalen ska följa med den här patienten resten av livet och att det då står. Jag vet 

inte det är svårt, det är inte helt lätt det där faktiskt/…/ Våld är ju ändå som… ja det är ju… 

Jag har inga tankar alls att jag skulle bry mig så om de aldrig motionerar eller att det skulle 

på något sätt vara betungande i journalen. Så att det sitter ju hos mig också. Det är ju jag 

som lägger in en värdering, att det här är… Så jag kanske inte tycker det är så väldigt 

enkelt.” (I4) 

Det väcktes även tankar hos en intervjuperson om vem som läser individens journal senare 

och hur kommer denna person kan tolka vad som framkommit i hälsosamtalet. ”Det är 

samma sak också, när jag frågar droger så får man ett väldigt öppenhjärtligt svar, och då 

ibland har jag tänkt ”om jag nu dokumenterar det här är det till gagn eller är det till stjälp?” 

(I5). Intervjupersonen kan syfta till att till exempel om någon uppgett att de tagit droger någon 

gång och det står i journalen att vårdpersonal i ett senare skede skulle kunna dra slutsatsen att 

den här personen är en missbrukare. Liksom om någon uppger att de blivit utsatta för våld i 

sitt liv att en vårdgivare kan tolka in för mycket i det, det kan faktiskt vara färdigbearbetat av 

individen. Reflektioner över om journalföringen kommer stjälpa eller hjälpa kan tolkas som 

ett uttryck för det ansvar hälsosamtalsutförarna känner inför individerna.  

 

4.0 Diskussion 

I resultatdiskussionen fungerar kategorierna som underrubriker. 

4.1 Resultatdiskussion 

Inför att fråga om våldsutsatthet 

I studiens resultat framkom det att frågan om våldsutsatthet inte upplevs svår att ställa då den 

är en del av enkäten. Detta gör även att utförarna av hälsosamtal inte behöver ställas inför en 

roll som skulle kunna upplevas som obekväm. I en studie av Höglund (2010) framgår det att 

våldsutsatta kvinnor fördrar att svara på formulär istället för direkta frågor om våld från 

vårdpersonal. Detta måste anses vara positivt att bägge parter finner det enklare med att en 
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enkät ligger tillgrund för frågan. Dessutom beskriver Scott-Tilley (1999) att kvinnor är fyra 

gånger mer benägna att berätta om din våldsutsatthet om de bara blir tillfrågade. I resultatet 

framgick det att utbildning är viktigt för att hälso- och sjukvårdspersonal ska känna sig trygg i 

sin roll, kunna ställa frågan och ta emot svaret, vilket litteraturen stödjer (Schoening et al, 

2004; Höglund, 2010; Stolt, 2010). I nuläget är inte våld i nära relationer en del av den 

obligatoriska utbildningsplanen för yrken inom hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildning 

inom ämnet faller således på arbetsgivaren. För att underlätta för sin personal eller för 

framtida yrkesutövare måste det ges kunskap och verktyg att hjälpa våldsutsatta, detta för att 

kunna leva upp till ”God vård” som hälso- och sjukvården ska erbjuda varje individ (Hälso- 

och sjukvårdslagen 1982:763). Om personal ställer frågan kommer de också få svar och 

svaren ska kunna hanteras. I kontrast till Lindblom, Castrén och Kurland (2010) var det 

tydligt att utförarna ansåg att ställa frågan om våld ingår i arbetet samt att det är viktigt att 

frågan om det.  

 

Under samtalet 

I resultatet framgick att deltagarna inte upplevde någon skillnad med att fråga om 

våldsutsatthet till kvinnor och män men reaktionen hos män och kvinnor upplevs skilja sig åt. 

Kvinnor upplevdes mer eftertänksamma och de män som uppgett att de blivit utsatta hade 

blivit det när de var barn eller i ung ålder. Män uppger att de blivit våldsutsatta av andra män. 

Män står för merparten av våldet i världen men är också mest utsatta (Scheffer Lingren, 2009) 

Det samlade intrycket i resultatet visade på att det var kvinnor som utsatts för våld i nära 

relationer. Hearn (1998) beskriver mäns våld mot kvinnor och andra män kan ge 

våldsutövaren en upplevelse av makt och kontroll. Procentuellt sett efter BRÅ:s  (2014) 

siffror borde utförarna av hälsosamtal ha stött på män som blivit utsatt för våld i nära 

relationer, men här kan normativa föreställningar spela roll hos vårdpersonal (Stolt, 2010). 

Det finns en risk att personalen helt enkelt inte förväntar sig att en man kan vara utsatt för 

våld av en kvinna. I resultatet framkommer det att män kan ha problem att prata om sin 

våldsutsatthet, vilket även Stolt (2010) stödjer. Hirdman (2001) beskriver mannen som norm 

och att vara kvinna är att inte vara man. Män kunde uppge att de blivit våldsutsatta av andra 

män men det kan finnas svårigheter att uppge att våldsutsatthet om våldsverkaren är en 

kvinna. Att utgå från ett genusperspektiv och synliggör de normativa föreställningar som 

finns i samhället underlättar för möjligheter att se fler som riskerar att vara utsatta för våld. 

Detta borde tala för att en hög genusmedvetenhet behövs hos personalen, något som stöds av 

Höglund (2010). Vad som även framkommit är hur heteronormativt samhället är då män som 



 

20 

lever i en parrelation med en annan man inte kan hänvisas någonstans, något intervjudeltagare 

problematiserat och funderat över i intervjuerna. Höglund (2010) problematiserar även det 

faktum att nästan all forskning utgår från en heteronormativ utgångspunkt, där frågan om våld 

endast ställts till kvinnor. Detta kan göra att våld i samkönade relationer inte uppmärksammas 

eller ges samma status. Någon mansjour eller skyddat boende för män finns inte överallt i 

länet (vilket även kan behövas för män som lever i en heterorelation. Boende i Luleå och 

Boden kan söka hjälp på Freda mottagningen). Det är även av vikt att belysa det faktum att 

normativa föreställningar om att kvinnor inte ses som potentiella våldsverkare skulle kunna 

göra att hälso- och sjukvårdspersonal inte ställer frågan till kvinnor som lever i samkönade 

relationer.  

 

Sexuellt våld kom upp i två av intervjuerna. Sexuellt våld och sexuella övergrepp kan vara 

stigmatiserat och svårt att prata om då det kan väcka extra starka känslor av skam hos 

individen (NCK, 2010). I de fall intervjupersoner själva kom in på sexuella övergrepp i 

intervjun skedde detta spontant, de ville lyfta frågan om att det finns flera typer av våld. 

Hälso- och sjukvårdspersonal måste ha goda kunskaper om alla typer av våld för att kunna ge 

en god vård (Björck, 2010). I resultatet framgår det att intervjupersoner även ville lägga tyngd 

vid att lyfta upp psykiskt våld. Utsatthet för fysiskt våld kan synas väldigt tydligt men de 

individer som blivit utsatt för psykiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld har inte synliga 

skador. I hälsosamtalet kommer frågor om alla typer av våld upp och i resultatet går det att 

utläsa att hälsosamtalsutförarna vill vara rustade för att hantera alla svar. 

 

Efter att ha fått svar 

En intervjuperson blev rent utsagt chockad över hur många kvinnor som uppgett att de varit 

våldsutsatta i en nära relation. Många individer svarar ja på frågan men vill inte ha någon 

vidare hjälp eller stöd. Kanske är det faktum att ingen frågat innan om våldsutsatthet som gör 

att de svarar ja på frågan i hälsosamtalet. Det är möjligt att utföraren av hälsosamtal är den 

första person den våldsutsatta klart och tydligt uttryckt sin pågående eller tidigare 

våldsutsatthet till, dock bör det finnas en medvetenhet om att få frågan om våld kan ”lyfta på 

locket” till känslor för traumat, känslor som individen senare kan ha svårt att hantera på egen 

hand. I flera intervjuer framkom att våldsutsattheten skedde i en tidigare relation, att det nu är 

bearbetat och individen inte vill ha någon ytterligare hjälp eller stöd. Det är skillnad om 

personen uppger i allmänna ordalag att de inte behöver prata om det mer eller om individen 

gör ett tydligt avståndstagande till frågan och att man som utförare av hälsosamtal ej upplever 
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att det går att prata mer om (L. Jacobsson. Personlig kommunikation. 22 april 2015). Det 

senare kan vara ett tecken på en dissociation till sina upplevelser och att man inte påbörjat att 

bearbeta traumat (L. Jacobsson. Personlig kommunikation. 22 april 2015). I studien framkom 

det att deltagarna upplevde det som en balansgång att våga hålla kvar vid frågan men även att 

kunna släppa den om individen tydligt visar att hen inte vill prata om det. 

 

En intervjuperson beskrev att i hälsosamtalet måste utföraren vara beredd på det oförväntade. 

I resultatet exemplifierades detta, en intervjuperson beskrev ett hälsosamtal med en individ 

som blivit våldsutsatt för många år sedan. Individen beskrevs av intervjupersonen visa tecken 

på symtom av PTSD. PTSD är ett långvarigt stresspåslag som ibland ses hos individer som 

utsatts för svåra traumatiska händelser. Individer som lider av PTSD upplever ofta plötsliga 

påträngande minnen från traumat, de sover dåligt, är överspänt vaksamhet med mera (Lucas, 

2014). Fysiska besvär så som huvudvärk, smärta i axlar eller nacke kan tyda på 

somatiseringssyndrom där besvären går att koppla till psykisk oro, ångest, nedstämdhet eller 

stress (Lucas, 2014). Inom psykiatrin behandlas de individer som lider av en allvarligare form 

av PTSD medan man i primärvården ska behandla dem med en lättare form av PTSD. 

Motiverande samtal kan vara en bra metod att använda för att möta individer och låta de 

berätta om sin livssituation, men det kan innebära att individen förleds att berättar ”för 

mycket”. Det vill säga individen kan ”lockas” berätta mer än vad hen egentligen vill och är 

bekväm med samt att med den fasta tidsram som hälsosamtalet har finns risken att individen 

inte får tala till punkt. Detta kan i sin tur resultera i att utförare av hälsosamtal riskerar att bli 

delaktiga till att förstärka en eventuell upplevd skam och skuld (L. Jacobsson. Personlig 

kommunikation 22 april 2015). Generellt sett när det kommer till att ställa frågan om 

våldsutsatthet finns vissa betänkligheter. Enligt L. Jacobsson (Personlig kommunikation 22 

april 2015) så bör man inte ”stiga i båten om man inte tänkt ro den i land” det vill säga ställ 

inte frågan om du inte kan ta hand om svaret, du riskerar att skapa en förtroendekris och 

uppfattas som ytterligare en våldsverkare. Det bör finnas en tanke på att man kan möta 

individer med PTSD i hälsosamtalen och att ställa frågor om våld kan väcka tankar om 

traumat till liv igen hos en våldsutsatt individ. Det som även framkommit i resultatet är att 

deltagare uttryckt att det måste finnas tid att fånga upp svaret på frågan. Det har tydligt gått att 

urskilja att hälsosamtalsutförarna känt ett tydligt ansvar inför att hjälpa till om en individ 

blivit våldsutsatt och knappast hade velat uppfattas som ytterligare en våldsverkare.  
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Som beskrivet av Björk (2010) och Goicolea et al (2013) är vårdpersonal en nyckelgrupp för 

att upptäcka och identifiera våld i nära relationer. I resultatet framgår det tydligt att alla 

intervjupersoner ville hjälpa till och finns som stöd. Det var dock inte lika tydligt vilka vägar 

de skulle ta för att hjälpa en våldsutsatt individ. De fanns de som uppgav att de visste tydligt 

när de skulle remittera vidare och även de som uttryckte att de löser situationen om den 

uppkommer. Som beskrivits innan så finns vårdrutiner inom landstinget för att hjälpa 

våldsutsatta. Endast en person uttryckte att hen visste om att det fanns. Någonstans har det 

brustit i informationsflödet och viktig information har inte framgått till dem som behöver den. 

I landstingsplanen står det ”Hälso- och sjukvården och tandvården har ett ansvar att 

identifiera våldsutsatta, vuxna och barn, och i samverkan med andra (internt och externt) 

erbjuda hjälp och stöd”. I intervjuerna har det även framkommit att deltagarna efterfrågar en 

tydligare plan för samverkan externt. En person uttryckte att det måste ses ur ett lokalt 

perspektiv och inte alltid på en regional nivå. En tydlig samverkansplan i lokalsamhället 

efterfrågades således. Det är tydligt att deltagarna vill jobba med frågorna och vill göra det på 

ett tillfredställande sätt, både för dem själva och på ett sätt som är så bra som möjligt för den 

våldsutsatta. 

 

I resultatet framkom det att det inte alls är så självklart vad som bör journalföras och inte, då 

det finns en rädsla att det på något sätt skulle stjälpa individen i framtida vårdbesök. I 

resultatet framkom exemplet upp med att en individ som uppgett att hen testat droger någon 

gång i sitt liv kan få en felaktig stämpel i sin journal, då hen varit öppen och berättat om sitt 

liv för utföraren av hälsosamtal. Det kan mycket väl vara så att individer på hälsosamtalet 

skulle vara mindre öppna om de klart och tydligt visste att det de säger hamnar i journalen. En 

intervjuperson beskrev att hen lade specifik tyngd vid att skriva in en tidigare våldsutsatthet 

samt problematiserade frågan utifrån att hen inte tyckte det var självklart att journalföra något 

som individen inte upplevde aktuellt. Etiska aspekter inom hälso- och sjukvården är alltid 

aktuella och vårdpersonal måste ständigt förehålla sig till etiken.  Vilket gör det självklart att 

etiska aspekter även kan återfinnas i hälsosamtalets alla frågor. Det skulle vara en fördel att ta 

upp frågorna i hälsosamtalsutbildningen för att skapa en diskussion men även en enhetlig 

journalföring för hälsosamtalet. 

4.2 Metoddiskussion 

Metod valdes efter vad som ansågs var lämpligt utifrån studiens syfte. Förförståelsen och den 

teoretiska referensramen har beskrivits i studien, vilket bidrar till en transparens i studien. 
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Författarens eget intresse och engagemang i ämnet har genom hela processen varit stort, vilket 

även kan ha påverkat resultatet då det funnits ett tydligt fokus på att våld i nära relationer är 

ett folkhälsoproblem. Men det kan även ses som en styrka då reflektion, diskussioner och 

utbyte av idéer och information har präglat hela skrivandeprocessen. Studien har genomförts 

enligt de etiska aspekterna för samhällsforskning (Kvale och Brinkmann, 2009). Själva ämnet 

är känsligt men det har snarare upplevts som att deltagarna som varit med i studien inte 

upplevt ämnet som känsligt att diskutera utan att de behöver diskuteras, hur vården arbetar 

med det och de svårigheter som finns i nuläget. Ändock har det funnits en noggrannhet att ta 

hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Många personer ur urvalet har inte gått nå via telefon, ej heller har de svarat på 

informationsmailet. Detta gör att bortfallet blir stort ur urvalsgruppen. Det finns en risk att ett 

urvalsbias har skett, det vill säga att endast de som haft ett personligt engagemang och 

kunskap väljer att delta, något som kan påverka resultatet. I de fall där personer ur urvalet 

tackat nej eller inte valt att svara på förfrågan om att delta i studien så kan skälen ha varit 

många. Detta väcker vidare frågor om de personerna har haft liknande upplevelser som 

intervjudeltagarna eller om de uppfattar att ställa frågan om våld mycket besvärlig, att de 

känner sig otillräckliga i sitt arbete att de helst väljer att inte prata om det eller helt enkelt 

tidsbrist. Helt klart vore en vidare bortfallsanalys intressant för studien. De flesta deltagare 

har rekryterats via telefonsamtal, vilket gjorde att rekryteringsprocessen tog längre tid än 

väntat då det gällde att lyckas nå hälsosamtalsutförarna när de hade en stund över. En intervju 

tillkom dock genom ett snöbollsurval. Det har varit ett medvetet val att utesluta benämning av 

kön på intervjudeltagarna samt även fördelningen män och kvinnor. Detta för att det är 

relativt få män som är utbildade till att utföra hälsosamtal samt att ur denna grupp är det oklart 

hur många som skulle möta inklusionskriterierna. För att identifiering av intervjupersoner inte 

ska ske uteslöts det därmed.   

 

Valet av en intervjustudie gör också forskaren själv till ett instrument (Kvale och Brinkmann, 

2009). Forskaren är i ett samspel med intervjupersonen, vilket kan påverka resultatet. Det har 

det dock lagts en stor vikt vid att reflektera över hur forskaren kan påverka intervjupersoner. 

Allt från klädval, att ha en medvetenhet om den mellanmänskliga interaktion till att förlita sig 

på sin egen förmåga och känna sig trygg i rollen som intervjuare. Intervjupersonerna ”bjuder” 

på sina upplevelser och därför är det av vikt att de känner sig bekväma. Samtliga intervjuer 

genomfördes i deltagarnas egna arbetsrum, vilket kan ha ökat tryggheten hos deltagaren både 
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innan och under intervjuerna. Alla intervjupersoner har fått intervjusvaren i sin helhet 

utskickade till sig för att få ge sitt godkännande på att intervjusvaren av korrekt uppfattade. 

Detta talar för en trovärdighet och tillförlitlighet vad det gäller resultatet (Bryman, 2011). 

Arbetet med analysprocessen har gjorts så objektivt som möjligt. Det är tydligt att 

analysprocessen redan kan starta vid själva intervjun men var de slutar är däremot inte lika 

tydligt, detta har varit bland det svåraste i processen. För att kunna visa på den variation som 

framkommit i intervjuerna är det medvetet att uttrycka om flera deltagare haft samma 

upplevelser samt även om någon deltagare tagit upp något helt nytt.  

 

Något som upplevdes vid analysen var att många svar fick ett patientfokus eller fokus på 

individen i hälsosamtalet. Detta kan anses negativt då det frångick syftet för studien. 

Hälsosamtalsutförarna utgår självfallet från sin yrkesroll även fast frågorna specifikt ville ha 

deltagarnas egna upplevelser så de kan de ha återgetts genom att berätta om möten i vården. 

Kanske hade det varit passande i rollen som intervjuare att ”styra” upp frågorna allt eftersom 

svaren kom, men då med risken att intervjuerna blivit för styrda. Ytterligare en svaghet med 

utformningen av intervjufrågorna kan vara att det inte framgick att alla typer av våld ingick i 

frågorna. Detta gör att tolkningen av svaren kanske inte stämmer överens med verkligheten, 

alla deltagarna kanske inte alls har problem att tala om sexuellt våld. Självfallet är det så att 

olika personer kan göra olika tolkningar av intervjusvaren samt olika djupa analyser, vilket 

författaren håller sig ödmjuk inför.  

 

5.0 Slutsatser 

Denna studie genomfördes för att få en bild av utförare av hälsosamtal upplevelser av att 

ställa frågan om våld i nära relationer i hälsosamtalet. Ingen deltagare i studien upplevde 

svårigheter med att ställa frågan om våld i hälsosamtalet eftersom frågan finns i enkäten. Att 

frågan om våld finns i enkäten underlättar för personal att ställa frågan och agera för att stötta 

den våldsutsatta vidare. Studien har belyst de normativa föreställningar som finns i samhället 

och hur det kan påverka vilka som blir tillfrågade om en eventuell våldsutsatthet. Studien 

bidrar till att belysa det faktum att det när frågan ställs måste det finnas en tydlig rutin för 

hälso- och sjukvårdspersonal att utgå ifrån. Ännu viktigare är att all personal känna till att det 

finns vårdrutiner. Utförare av hälsosamtal vill och kan ta hand om svaret på frågan, men de 

efterfrågar en tydlighet i nästa steg. Norrbottens läns landsting har definierat våld i nära 

relationer som ett folkhälsoproblem. 
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Utifrån denna studies resultat skulle det vara intressant att få individernas perspektiv och 

upplevelser av att få frågan om våld i nära relationer i hälsosamtalet, speciellt intressant skulle 

det vara att få ta del av upplevelser från de individer som valt att svara ja på frågan. Det 

perspektivet skulle kunna jämföras med denna studies resultat.  

Förslag till förbättringar: 

- Våld ska ses ur ett strukturellt perspektiv för att lyfta de samhällsproblem som våldet 

medför. 

- Fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal inom våld i nära relationer ur ett 

genusperspektiv. 

- Tydlig samverkansplan internt och externt i det lokala samhället. 
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Bilaga 1 

 

Till  

Hälsosamtalsutförare i Norrbottens läns landsting 

 

Inbjudan att delta i en studie om att ställa frågan om våld inom hälsosamtalets ramar 

 

Hälso- och sjukvården har ett ansvar att upptäcka och identifiera våldsutsatta samt ge ett 

adekvat medicinskt och socialt omhändertagande. Det är därför av vikt att få mer kunskap om 

hur personal inom hälso- och sjukvården upplever att ställa frågor om våld.  Inom ramen för 

min utbildning i folkhälsovetenskap gör jag, Moa Lygren, en intervjustudie om detta. Studien 

görs i samarbete med landstingets folkhälsocentrum. Resultatet från studien sammanställs i en 

uppsats. Syftet är att undersöka hälsosamtalsutförares upplevelser av att ställa frågor om våld 

i nära relationer. Du inbjuds härmed att delta i denna studie.   

 

Intervjun kommer ta mellan 45 – 60 min och kommer att spelas in om du samtycker till det. 

Att delta är frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande eller avstå från att 

besvara frågor. Intervjusvaren kommer inte kunna spåras till Dig som person eller till Din 

hälsocentral, alla uppgifter kommer behandlas konfidentiellt. Det insamlade materialet 

kommer att användas i min c-uppsats i programmet folkhälsa, samhälle och projektledning 

vid Mittuniversitetet. Allt material som samlats in kommer raderas när studien är färdig. 

 

Om du vill ställa upp på intervju så maila dina kontaktuppgifter till mig.  

 

Jag är mycket tacksam om Du vill ställa upp och delge mig dina upplevelser och erfarenheter. 

Har du frågor är du välkommen att höra av dig! 

Moa Lygren 

 

 

Kontaktuppgifter till student:  Kontaktuppgifter till handledare: 

Moa Lygren    Evelina Landstedt 

moly1100@student.miun.se  evelina.landstedt@miun.se 

 

    

 

Kontaktuppgifter till chef folkhälsocentrum: Kontaktuppgifter till 

Annika Nordstrand utvecklingsstrateg - våld i nära 

annika.Nordstrand@nll.se relationer: 

Tanya Jendersen

 tanya.jendersen@nll.se 
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Intervjugudie 
 

Allmänna bakgrundsfrågor och ”öppningsfråga” (Utbildning och tidigare 

yrkeserfarenhet) 

- Vad har du för tjänst? 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Hur stor del av din tjänst är att göra hälsosamtal?  

 

Att fråga om våld 

 

- Hur upplever du att ställa frågan om våld i hälsosamtalet? 

- Upplever du det annorlunda än att ställa frågan om våld när en patient söker vård på 

hälsocentralen? 

- Våld i nära relationer finns inte med i någon obligatorisk utbildningsplan för yrken 

inom hälso- och sjukvården, finns det ett behov för det? 

- Har du fått någon typ av utbildning?  

o Om så – berätta …  

o Om inte – hur har du skaffat dig kunskap? 

o Hur ser du på din kunskap inom området? 

o Tror du kunskapen påverkar dig i ditt arbete? 

 

Att ställa frågan till kvinnor och män 

- Du möter både män och kvinnor i hälsosamtalet hur upplever du att ställa frågan till 

både män och kvinnor? 

o I behov av utveckling: Upplever du det annorlunda att ställa frågan beroende på kön 

på individen?  

-  

- Upplever du att utsattheten ser olika ut beroende på kön? 

 

 

Egna reaktioner på att upptäcka patienter våldsutsatthet 

- Hur hanterar du situationen när du får ett jakande svar på frågan? 

o Kan du beskriva hur det känns och hur du reagerar? 

- Om du upplever att det är jobbigt finns det någon du kan vända dig till? 

 

 

Upplevelser av dokumentation och vårdrutiner 

- Hur går du tillväga när du när det framkommer att en person är våldsutsatt? 

 

- Har enheten några specifika handlingsplaner/ vårdrutiner till stöd? 

o Hur har dessa i så fall framkommit? Kommit till din kännedom? 

o Hur fungerar de? 

Finns det något du önskar fanns med? 

- Ser du några etiska aspekter med att ställa frågan? 

Övrigt 

Är det något annat som vi inte berört som du vill ta upp? 
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