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Abstrakt 
Våld mot kvinnor är ett vanligt problem där minst 20 procent av 
världens alla kvinnor är drabbade. De kvinnor som lever i ett 
våldsutsatt förhållande har sämre hälsa och söker vård oftare än den 
övriga kvinnliga befolkningen. Syftet med denna studie var att 
beskriva distriktssköterskors föreställningar om att stödja våldsutsatta 
kvinnor. Data samlades in via åtta semistrukturerade intervjuer med 
distriktssköterskor som analyserades med tematisk kvalitativ 
innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde 
svårigheter med att få kvinnan att berätta och att våga ställa frågan om 
våld. Distriktssköterskorna upplevde en frustration över tidsbristen i 
organisationen och att kvinnan inte lämnar mannen. Att skapa en god 
relation till kvinnan var viktigt för distriktssköterskor för att skapa 
tillit och trygghet för kvinnorna. Distriktssköterskor beskrev att de 
skulle bli säkrare i mötet med våldsutsatta kvinnor om de fick mer 
utbildning och således en bättre beredskap. Distriktssköterskor anser 
att det var viktigt att egna värderingar inte styrde vården av kvinnorna, 
det var viktigt att behålla sin professionalitet och våga vara personlig 
men inte privat. 
 
  
Nyckelord: Distriktssköterska, upplevelser, föreställningar, 
våldsutsatt kvinna, utbildning beredskap, intervjuer, tematisk 
innehållsanalys 
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Våld mot kvinnor anses vara en allvarlig kränkning mot de mänskliga rättigheterna och 

således ett folkhälsoproblem som medför konsekvenser för kvinnors fysiska, psykiska, 

sexuella och reproduktiva hälsa (Garcia-Moreno, Jansen, Ellsberg, Heise & Watts, 2006). 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] utsätts en tredjedel av alla kvinnor världen över, en- 

eller flera gånger, för våld av olika karaktär (WHO, 1997)  

 

Våldsutsatta kvinnor har en sämre hälsa än övriga befolkningen och de söker vård i en större 

utsträckning. Utöver de fysiska skador som våld kan medföra har dessa kvinnor en ökad risk 

för reproduktiva problem, oönskade graviditeter och missfall, psykiska problem (exempelvis 

depression, suicid- och självskadeproblematik, ångest samt drog- och alkoholmissbruk). 

Kvinnor som är utsatta för våld söker vård på grund av olika smärtproblem såsom diffusa 

smärttillstånd och psykosomatiska reaktioner. Sämre livskvalitet och låg självkänsla är vanligt 

förekommande hos våldsutsatta kvinnor och de får handskas med känslor som vrede, hat, 

rädsla, skam. Framtida relationer till män kan också påverkas negativt i stor utsträckning 

(Hammarström & Hensing, 2008, s. 74).  

 

Våld mot kvinnor kan beskrivas som det våld kvinnan i en nära relation har stött på i form av 

fysisk, psykisk/känslomässig, sexuell karaktär, materiell och/eller ekonomisk misshandel. 

Fysiskt våld innebär att kvinnan kan bli klappad, skakad, knuffad, bränd, luggad, slagen, 

hotad/slagen med ett vapen eller skadats på annat sätt. Psykiskt/känslomässigt våld innebär att 

mannen medvetet förnedrar, förringar eller skrämmer kvinnan på något sätt. Här kan även 

frihetsinskräkningar mot kvinnan inkluderas, vilket innebär att kvinnan exempelvis isoleras 

genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Med 

sexuellt våld menas att kvinnan under tvång blir utsatt för sexuella handlingar som är 

förnedrande. Materiellt och ekonomiskt våld handlar om när kvinnan får sina ägodelar 

sönderslagna avsiktligt, får skriva under dokument som är negativa konsekvenser för henne 

och undanhållande av medicin eller mat. I Sverige har våld mot kvinnor kopplats samman 

med begreppet sexualiserat våld som täcker in bland annat misshandel, sexuella trakasserier 

och våldtäkt. Termen sexualiserat våld innebär att denna typ av våld grundar sig på samma 

problem, mäns maktutövande mot kvinnor, som är ett könsrelaterat våld (Socialstyrelsen, 

2009, s. 12, 2011). Det sexualiserade våldet är ur ett internationellt perspektiv den vanligaste 

formen av våld som män utför mot kvinnor. Denna typ av kvinnovåld är högst förekommande 

i Sydafrika, där även den största förekomsten av könsrelaterat våld rent generellt finns (De la 

Harpe & Boonzaler, 2011). 
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Få kvinnor väljer att berätta att de är utsatta för våld för personal inom hälso- och sjukvården, 

polis eller annan myndighet. De som dock väljer att berätta om vad de varit med om är de som 

blivit grovt kränkta under en längre tid. Det tar ofta flera år innan en kvinna börjar ifrågasätta 

våld inom relationen. En vanlig orsak till att kvinnor berättar är om det finns barn med i 

bilden som blir skadade, eller efter påtryckning från vänner/familj (WHO, 2005). År 2009 

polisanmäldes 26 261 fall av misshandel bland kvinnor över 18 år i Sverige. Av dessa fall 

skedde 11 605 fall i en nära relation med våldsutövaren där 97 procent av dessa var män 

(Nationellt centrum för kvinnofrid, [NCK], 2010a).  

 

En publicerad rapport från det brottsförebyggande rådet [BRÅ], visar på att de flesta studier 

som gjorts gällande våld i nära relationer berör männens våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor 

tenderar att vara grövre och sker ofta upprepade gånger av upprepande karaktär. Nationella 

trygghetsundersökningen kunde under år 2009 redovisa sammanlagt 72 procent 

inrapporterade händelser av misshandel mot kvinnor som ledde till synliga märken och 22 

procent till skador som krävde sjukvård. Våld i nära relationer, som utövas av män mot 

kvinnor är ett stort samhällsproblem som måste uppmärksammas (Hradilova Selin, 2009, s. 3, 

6, 7; NCK, 2010a).  

 

Enligt Stenson och Heimer (2007) är kunskap och fakta av större nytta än personlig erfarenhet 

bland kvinnor som arbetar inom vården och varit utsatta för våld från en manlig partner. Då 

stor del, ungefär 1/5 av den kvinnliga befolkningen någon gång i sitt liv varit utsatta för våld 

och övergrepp så finns det många inom vården som har egna erfarenheter kring detta. 

Misshandlade kvinnor vill att vårdpersonal möter dem med respekt, att sekretessen inte bryts 

samt att de inte dömer kvinnorna för att de stannar kvar hos den som misshandlar dem. 

Svensk folkhälsopolitik arbetar med att skapa ett gemensamt mål som innebär frihet från 

könsrelaterat våld i samhället. Arbetet mot kvinnorelaterat våld måste utvecklas för att bli 

bättre. Landets kvinnojourer behöver mer stöd, skolor behöver arbeta mot sexuella 

trakasserier och sjukvårdspersonal är i behov av utbildning för att i större utsträckning kunna 

identifiera samhällets våldsutsatta kvinnor och erbjuda den hjälp som kvinnorna är i behov av. 

Olika screeningsformulär är även något som är föreslaget ska genomföras på kvinnor i landets 

mottagningar inom mödrahälsovården (Statens folkhälsoinstitut, 2005).  

Alla människor kommer någon gång i livet i kontakt med hälso- och sjukvården som har en 

nyckelroll i arbetet att upptäcka, förebygga och begränsa kvinnovåldet. När kvinnor är i 
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kontakt med vården är det sällan så att de berättar om sin problematiska situation. Den 

uppdagas oftast när de kommer akut eller på grund av sina skador och den förnedrande 

behandlingen misshandeln medfört. Det visar sig också att läkemedelskostnaden och 

vårdkonsumtionen är högre bland våldsutsatta kvinnor (Stockholms läns landsting, 2007). 

Kvinnor söker sjukvården på grund av skador och andra hälsoproblem som kan relateras till 

misshandel i en nära relation. Skadorna behandlas när de söker vården, men bakgrunden till 

skadan ifrågasätts och utreds sällan. Inom primärvården är det av stor betydelse att arbeta 

preventivt med detta problem (Widding Hedin, 2002). 

 

Problemformulering 

Sjuksköterskor möter i sitt arbete kvinnor som mår både psykiskt och fysiskt dåligt, men det 

vi inte vet är hur många av dessa som lever i en våldsam relation. Kan dessa kvinnor få en 

bättre livskvalitet om deras situation synliggörs? En god vård klargör enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 1982:763 att personal inom hälso- och sjukvården är skyldiga att omhänderta 

våldutsatta kvinnor på bästa sätt. Det bör finnas en lättillgänglig vård och då skuld och skam 

är vanligt förekommande hos våldsutsatta kvinnor är ett bra bemötande grundläggande för att 

kvinnan ska kunna känna trygghet och mod att kunna berätta om sin situation. Det är av stor 

vikt att kvinnan blir synliggjord för att för läkning och behandling skall kunna påbörjas 

(Rikskvinnocentrum, 2006). Denna studie vill fördjupa kunskapen om vilka föreställningar 

distriktssköterskor har om att arbeta med kvinnor i denna situation. Att kunna identifiera 

kvinnor som är våldsutsatta inom primärvården skulle minska lidandet för kvinnorna och 

kostnader för samhället. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors föreställningar om att stödja 

våldsutsatta kvinnor. 

 

Metod 

Denna studie har en kvalitativ ansats. Enligt Polit och Beck (2008, s. 17) ger en kvalitativ 

ansats en beskrivning av informanternas upplevelser utifrån det valda syftet. I överlag har all 

forskning med en kvalitativ ansats en grund som bygger på att tolka människors upplevelser 

utifrån känslor och erfarenheter. Kvalitativa studier som metod skall strikt hålla sig till den 

insamlade data, med orden (det som berättas) som underlag (Holloway & Wheeler, 2002, s. 
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3). Denna metod har använts med framgång i andra studier som belyst vården av våldsutsatta 

kvinnor. Ett exempel är Goff, Shelton, Byrd och Parcel (2003) som studerat förekomsten av 

att fråga om våld och hur vårdpersonal upplever att i sitt arbete använda sig av olika metoder 

för att identifiera våldsutsatta kvinnor. 

 

Deltagare och procedur 

Efter att etikansökan godkänts kontaktades verksamhetschef och enhetschef på totalt åtta 

vårdcentraler inom Luleå Kommun. De fick en kort information om studien om att 

intervjudeltagare söktes. På de vårdcentraler där cheferna visade intresse skickades ett 

informationsbrev och följebrev (Bilaga 1) ut. Enhetschefen på vardera vårdcentral fick i 

uppgift att förmedla förfrågan till de distriktssköterskor som kunde tänkas vara lämpliga 

kandidater i studien. Med brevet följde en svarstalong (Bilaga 3), som varje distriktssköterska 

med intresse till att vilja delta i studien, fått skriva under och skicka tillbaka till oss. De 

distriktssköterskor som var intresserade fick därefter ett separat informationsbrev liknande det 

som skickats ut till verksamhetschef/enhetschef så att möjlighet gavs till ordentlig 

förberedelse inför intervjudeltagandet (Bilaga 2). Åtta stycken distriktssköterskor var 

intresserade att medverka i studien.  

 

Inklusionskriterierna för deltagande i denna studie var att deltagarna måste vara anställda 

inom primärvården, med krav om legitimation som distriktssköterska och verksam inom 

professionen. Studiens deltagare arbetade på fem olika vårdcentraler inom Luleå kommun. 

Ålderspannet på de deltagande var mellan 33-60 år och hade varit verksamma inom yrket 

mellan 6 månader-21 år. Tre av deltagarna ansåg att de har fått någon form av utbildning i 

ämnet våld mot kvinnor. Hälften av deltagarna kände till Norrbotten läns landstings 

handlingsplan mot våld mot kvinnor. Endast en av deltagarna hade inte träffat en våldsutsatt 

kvinna i sitt arbete. 

 

Datainsamling  

I denna studie har data insamlats från utförda semistrukturerade intervjuer, som därefter 

analyserats med innehållsanalys i enlighet med Burnard (1991). Intervjuerna utfördes med de 

åtta distriktssköterskor som tackat ja till att delta i studien. Dessa fick bestämma tid och plats 

för intervjun. Innan intervjun fick de information om syftet med studien, att de skulle få se en 

vinjett efter bakgrundsfrågorna och även information om att de kunde avbryta sin medverkan 

när helst de önskade utan att behöva uppge något skäl till detta. Vinjetten föreställde ett 
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filmklipp som belyste ett exempel på hur det könsrelaterade våldet mot kvinnor kan se ut och 

var taget ur ”Sova med fienden” (1991). Filmklippet är 60 sekunder långt och finns som en 

scen cirka 10 minuter in i filmen. Klippet börjar med att visa hur mannen kommer med 

anklagelser mot kvinnan att hon har visat intresse för en annan man, mannen är svartsjuk. 

Kvinnan reagerar med rädsla, förnekar anklagelserna och blir utsatt för oprovocerat våld. 

Kvinnan blir slagen i ansiktet och sparkad på kroppen när hon ligger ner. Direkt efter 

misshandeln reagerar mannen med ånger och tröstar kvinnan genom att vara kärleksfull.  I 

Polit och Beck (2008, s. 423) förklaras att uppspelning av en vinjett ger deltagarna en visuell, 

kort beskrivning av en händelse eller situation där avsikten är att framkalla en reaktion hos 

intervjudeltagarna. Vinjetter kan användas i forskarstudier för att porträttera en specifik 

situation, där situationen (scenariot) har som syfte att få deltagarna att delge sina 

uppfattningar, åsikter eller kunskap om det som de nyss har fått se.  

I en studie av Watt, Bobrow och Moracco (2008) används vinjetter för att få ett mer ingående 

perspektiv från informanterna. Studiens syfte var att undersöka vilket behov av stöd  

våldsutsatta kvinnor behöver för att komma ur sin situation samt att undersöka 

sjuksköterskors behov av stöd för att kunna hjälpa dessa kvinnor. 

Under alla intervjuer följde författarna till studien en frågeguide (se Bilaga 4). Följdfrågor 

ställdes utifrån de svar som informanterna gav. Varje intervju spelades in på en digital ljudfil 

som tog ungefär 20 minuter att genomföra men samtal fortsatte en stund efter intervjuerna för 

att reflektera över det som sagts. Därefter skrevs intervjuerna ner ordagrant och analyserades. 

Bakgrundsinformationen från deltagarna bestod av utbildning, ålder och om de hade tidigare 

erfarenheter av att ha träffat en våldsutsatt kvinna. Informanterna fick välja tid och plats för 

intervjun som utfördes på informanternas arbete, hem eller hemma hos författarna. 

Intervjuerna spelades in på en digital ljudfil. Semistrukturerade intervjuer ingår i den 

kvalitativa forskningsintervjun. Kvale och Brinkmann (2009, s. 18, 39, 46) förklarar att den 

halvstrukturerade forskningsintervjun inte är strängt fokuserad med standardiserade frågor, 

utan den riktar fokus mot forskningsämnet genom att öppna frågor ställs. En kvalitativ 

intervjumetod grundas på att få beskrivet informantens föreställningar och vissa situationer. 

Enligt Polit och beck (2008, s.394) bygger den kvalitativa forskningsintervjun på det 

vardagliga samtalet, men med en professionell grund som medför en struktur och ett syfte. 

Inför en kvalitativ intervju bör en frågeguide med öppna frågor sammanställas.  

Med detta som grund sammanställdes en frågeguide (se Bilaga 4) med öppna frågor som 

studiens författare ville utforska och kom att användas under alla åtta intervjuer. Författarnas 

tanke med frågorna var att de formulerades på ett sätt som gjorde att svaren skulle bli 
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berättande och beskrivande. Under vissa intervjuer var trots detta vissa svar korta och inte så 

innehållsrika, därför omformulerades vissa frågor under intervjuernas gång och uppföljande 

frågor ställdes för att få berättande svar som beskrev deltagarens upplevelser och erfarenheter. 

 

Analysmetod  

Analysen genomfördes med en tematisk kvalitativ innehållsanalys. Enligt Polit och Beck 

(2008, s. 507) så är meningen med kvalitativ innehållsanalys att organisera, strukturera och 

finna essensen i det insamlade materialet. I Downe-Wamboldt (1992) förklaras att den 

kvalitativa innehållsanalysen i en studie ska förmedla kunskap och förståelse om de 

företeelser som framkommer.  

De utförda intervjuerna lästes igenom för att få en helhetsförståelse, därefter indelades all text 

från intervjuerna noggrant in i meningsbärande textenheter och kondenserades efter 

inspiration från Burnard (1991) som beskriver hur en innehållsanalys med en metod av 

kvalitativ karaktär kan utföras. Enligt Burnard (1991) får inte essensen i de insamlade data 

tappas bort under analysarbetet. Resultatet kan då påverkas om de meningsbärande orden och 

kärnan går förlorat. Författarna hade tagit detta i beaktning och lagt ner stor vikt på de 

kondenserade textenheternas innehåll och hela tiden arbetat textnära, just för att inte tappa 

bort essensen i texten. Genomgående under analysarbetet har författarna regelbundet 

kontrollerat så att inga avvikelser från syftet skett. De kondenserade textenheterna som ansågs 

ha budskap som påminde om varandra sammanfördes som ett nästa steg in i olika kategorier. 

Kategorierna sammanfördes i flera små steg så att ett slutligt resultat med fyra kategorier och 

ett tema som presenteras i resultatets brödtext. Allt material har även kodats för att underlätta 

att vid behov ha kunnat gå tillbaka till intervjuerna som är kärnan i denna studie. Kodningarna 

kom även att vara till stor hjälp för att lätt kunna finna citat som tydligt kunde beskriva det 

som kommit fram i resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Endast studiens författare och deras handledare har under studiens gång haft tillgång till 

intervjuerna i sin helhet och det insamlade materialet kommer inte att kunna spåras till 

personerna som deltagit i studien. Deltagarna fick information om att de när som helst kunde 

välja att avbryta sin medverkan utan närmare förklaring, samt att de garanterades 

konfidentiellitet. Efter det att studiens avslutades har inspelningarna raderats.   



 10

Denna kvalitativa studie tar upp ett ämne som väcker många känslor hos människor. Eftersom 

deltagarna under intervjuerna berättat om sina upplevelser kunde risk uppstå att de kände sig 

utlämnade. Därför fanns möjlighet till reflektion efter varje intervju.  

Då författarna till denna studie arbetar inom Norrbottens läns landsting, har en risk funnits att 

en eller flera av deltagarna är bekanta med författarna. Beaktning har tagits inför risken att 

någon deltagare själv varit utsatt eller inblandad i våld mot kvinnor, då kvinnomisshandel kan 

förekomma inom alla samhällsskikt. Detta kan komma att medföra att deltagarna känner sig 

hämmade till att vilja berätta och delge känsliga situationer/tankar.  

Författarna till denna studie anser att nyttan av denna studie övervägt riskerna, då 

disktriktsköterskornas kunskap och erfarenheter kan användas till förbättring och utvecklings 

av vården. Detta är också av betydelse för att kunna synliggöra behovet av utbildning, vilka 

resurser som behövs samt för att få veta vilken kunskap som finns inom detta område. 

 

Resultat 

Tabell 1 Översikt av tema (n=1) och kategorier (n=4) 

Tema Kategori 

Möten som berör och kräver mod att hantera. Föreställningar och värderingar påverkar. 

 Att se svårigheter och hinder. 

 Att hjälpa genom att få kvinnan att 

berätta. 

 Behovet av stöd och vägledning  

 

Tema 

Möten som berör och kräver mod att hantera 

Temat är tolkat utifrån kategorierna och beskriver distriktssköterskors föreställningar om att 

stödja våldsutsatta kvinnor. Distriktssköterskor blir berörda när de får veta att en kvinna är 

utsatt för misshandel av sin partner. Vilka värderingar som distriktssköterskor har styr 

agerandet. Att inte kunna hjälpa kvinnan att komma från situationen, att kvinnan inte berättar 

och att inte veta hur man kan hjälpa kvinnan är det som distriktssköterskor blir mest berörd 

av. Det krävs mod att våga fråga kvinnan om hon är våldsutsatt och kunna skapa ett 

förtroende. Det är vad distriktssköterskor föreställer sig svårast i arbetet med våldsutsatta 



 11

kvinnor. Det finns en önskan att få ökad beredskap och utbildning för att förbättra 

omhändertagandet av en våldsutsatt kvinna. När kunskapen ökar är det lättare att hantera 

situationen vilket ökar modet att våga fråga. Svårigheter att få kvinnan att berätta och en 

känsla av frustration när kvinnan inte lämnar mannen är något som de flesta 

distriktssköterskor känner. 

 

Kategorier 

Föreställningar och värderingar påverkar  

Distriktssköterskor beskriver att möten med våldsutsatta kvinnor är känslosamma och kan 

upplevas som hemska och obekväma. Medmänsklighet är en egenskap som gör att de känner 

en speciell samhörighet och empati med de våldsutsatta kvinnorna.  

Eftersom man själv är kvinna blir man berörd av detta, just för att man ÄR 
kvinna. 

I arbetet med våldsutsatta kvinnor handlägger distriktssköterskor oftast de fysiska skadorna 

men det anses även vara lika viktigt att höra hur dessa kvinnor mår psykiskt. Detta är något 

som distriktssköterskor erfar att de flesta kvinnor visar stor tacksamhet över. Mötet med 

våldsutsatta kvinnor känns lättare för distriktssköterskor om de har träffat henne tidigare samt 

om hon kommer ensam. En del distriktssköterskor har erfarenhet av att mannen följer med 

och att han för kvinnans talan. Distriktssköterskor föreställer sig att dessa situationer är svåra 

och att dessa kvinnor är hindrade från att berätta att de är misshandlade. 

Oftast i samband med de mötena så är maken eller någon annan manlig 
släkting med och för talan för kvinnan och då vågar hon inte säga som det 
är. 

Distriktssköterskor anser att det är ett vanligt problem men att osäkra kvinnor med svag 

självkänsla i en lägre samhällsklass eller som härstammar från en annan kultur är 

överrepresenterade.  

 
Men det beror lite på vad man har för bakgrund, eller livsstil också tror 
jag. Det är som kanske individuellt hur man är som människa.  

 

Distriktssköterskor anser att insikten måste finnas för att försöka att inte lägga någon egen 

värdering i att en kvinna stannar kvar hos en man som slår. Det måste tas i beaktning att hon 

kanske inte orkar, är redo, behöver mer tid eller vågar på grund av rädsla och oro. Kvinnorna 

tros ha svårt för att kunna lämna mannen och att de utan honom inte har något socialt 
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kontaktnät. Vidare så föreställs våldsutsatta och misshandlade kvinnor som kuvade offer med 

låg självkänsla i ett fysiskt underläge som bryts ner både fysiskt och psykiskt, men oavsett typ 

av misshandel så ser distriktssköterskor att det medför det ett stort lidande för kvinnan. 

Ja de kan vara svårt för henne, hon kanske inte vågar eller så vill hon inte 
lämna mannen….. eller känner hon att hon inte är värd något annat, 
bättre. 

Distriktssköterskor anser att kvinnan ska gå vid första slaget och sluta umgås med mannen, 

polisanmäla och inte ta tillbaka den. Det tros vara ett sätt för kvinnan att komma ur 

situationen och för att inte bli utsatt igen, men distriktssköterskor föreställer sig att många 

kvinnor inte vill eller förmår sig förstå det. Föreställningar finns att det kan innebära en stor 

svårhanterlig förändring för kvinnan och många klarar inte av det till en början.  

 

Att se svårigheter och hinder  

Det svåraste i arbetet med en våldsutsatt kvinna är att ta steget och våga fråga när misstankar 

uppstår, till exempel om mannen hela tiden följer med eller om barnen blir omhändertagna. 

Då väcks föraningar hos distriktssköterskor om att det förekommer våld. Det finns en viss 

rädsla och det kan upplevas obekvämt för distriktssköterskor att ta upp detta med kvinnan. 

Den största rädslan är att kvinnan kan sluta sig inåt och kanske rent av väljer att avbryta all 

kontakt om frågan ställs på fel sätt.  

Distriktssköterskor uppger att det känns svårt att ha träffat en kvinna som hela tiden 

undanhållit sanningen. Många kvinnor kan först berätta att de blivit misshandlade för att 

sedan ta tillbaka det och fabulera ihop en berättelse om hur deras skador uppkommit. Det 

medför att distriktssköterskorna känner sig lurade.   

- Nä, jag har ramlat nerför trappen och, eller att det säger att de har 
halkat eller något sånt där. 

Distriktssköterskor ser mycket allvarligt på de möten med våldsutsatta kvinnor där det 

framkommer att det finns barn med i bilden som kan fara illa vid en eventuell separation eller 

att de själva bli misshandlade. Anmälan till Socialtjänst och Polis är högt prioriterat bland 

distriktssköterskor. Det finns föreställningar om att våldsutsatta kvinnor fortfarande kan ha 

känslor kvar för mannen, de skäms för sin situation och vill inte att andra ska få veta hur de 

har det hemma. 

Distriktssköterskor anser att respekt måste finnas för andra kulturer och hur andra lever sina 

liv men det upplevs som svårt. Känslor som att inte kunna hjälpa kvinnorna och att de inte 
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följer de råd som ges uppstår mycket lätt. Distriktssköterskor upplever också att ge råd till en 

våldsutsatt kvinna är olika svårt beroende på vilka erfarenheter som finns från tidigare möten. 

De föreställer sig att många kvinnor inte litar på att de kommer att få sina rättigheter 

tillgodosedda och få stöd från samhället, då är det svårt att veta vilken hjälp som kan erbjudas 

till dessa kvinnor. 

Det kan behövas flertalet träffar för att kunna hjälpa kvinnan på ett tillfredsställande sätt. 

Många gånger upplever distriktssköterskor att arbetssituationen på arbetsplatsen påverkar hur 

mötet med en våldsutsatt kvinna blir. Distriktssköterskorna känner frustration, desperation 

och hjälplöshet över att inte kunna hjälpa kvinnorna i den mån som är önskvärt. Att det inte 

finns tillräckligt med hjälp och tid och att det enda som kan göras är att hänvisa kvinnan 

vidare inger en känsla av otillräcklighet och hopplöshet. 

 

Att hjälpa genom att få kvinnan att berätta  

Distriktssköterskor beskriver att våldsutsatta kvinnor blir lättade när de fått berätta om sin 

situation som ofta har pågått en tid. Därför anses det vara viktigt att i mötet med kvinnan visa 

att man reagerar och även poängterar att misstankar finns om att hon är utsatt för våld. 

Egentligen finns det inga risker att fråga om mannen är elak mot kvinnan bara 

distriktssköterskorna är raka, ärliga och frågar på ett lämpligt sätt, detta för att inte kränka 

kvinnan. Distriktssköterskor upplever att detta kan öppna en relation och kan få kvinnan att 

berätta att hon faktiskt lever i ett dåligt förhållande. Distriktssköterskor upplever att det känns 

mycket bra när de lyckats och en kvinna erkänner att hon är misshandlad. 

Det kändes som att flera gånger så hade jag den där tanken att jag ville 
fråga, den hade jag ett bra tag innan jag nu frågade men det var inte 
liksom inte läge att fråga tidigare men den här gången kände jag att det 
var det. 

När väl frågan om förekommande våld är ställd till kvinnan och hon vågar berätta, blir det 

lättare att hantera situationen. Det anses även viktigt för distriktssköterskor att ha tiden att 

kunna ta emot svaret när frågan ställs och att det är upp till kvinnan vad hon vill berätta. 

Vården är frivillig och måste ske på kvinnans villkor. Att kvinnan känner ett förtroende är 

nödvändigt och något som distriktssköterskor anser tar tid att skapa. Det krävs tålamod och 

arbetet måste bestå i att försöka så små frön och agera stödjande. Distriktssköterskor tror att 

detta kan ligga till grund för att kvinnan senare faktiskt kan göra en förändring och komma 

ifrån det dåliga förhållandet. I arbetet träffar distriktssköterskor de våldsutsatta kvinnorna när 

de själva söker akut eller vård av annan anledning än den egentliga orsaken.  
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Ibland kan de ju söka att de har ont i magen och sånt och andra besvär. 

Beroende på orsaken hanterar distriktssköterskorna situationerna på olika sätt, de gör en 

bedömning och ser oftast till att kvinnorna får träffa läkare eller någon annan som kan hjälpa 

henne. Distriktssköterskor strävar efter att ha ett öppet sinne i arbetet. Att se kvinnan där hon 

är, fråga vad hon önskar för hjälp och erbjuda den hjälp hon vill ha så som samtalskontakt, 

undersökningar och dylikt. I detta sammanhang är det viktigt att inte ge för mycket 

information på en och samma gång. Distriktssköterskor vill finnas tillhands när våldsutsatta 

kvinnor söker hjälp och vill prata. För att kunna hjälpa på bästa sätt krävs ett arbete mellan 

flera yrkesgrupper. Det har visat sig att med rätt stöd och hjälp har det gått bra för kvinnan. 

Distriktssköterskor upplever att de skulle vilja lösa kvinnans alla problem, gärna direkt för att 

kvinnan ska komma ifrån den dåliga situation som hon befinner sig i men det handlar mer om 

att ge kvinnorna verktyg så att de kan lösa sin situation själv. 

Ibland får man sådana här desperata tankar att man gärna skulle vilja ta 
med kvinnan hem till mig för att hon ska få undkomma mannen. Man 
tänker ju att: - Vars ska hon ta vägen annars? Man känner sig som lite 
hjälplös att inte kunna hjälpa så som man önskar men det går ju inte, man 
kan ju inte lösa allt. Inom sjukvården är det ju så att man ju ska kunna 
lösa det mesta för patienterna, man i dessa fall så kan vi ju bara ge 
verktygen och kvinnorna måste ju lösa en stor del själv. 

I arbetet med våldsutsatta kvinnor strävar distriktssköterskor efter att hjälpa kvinnan så att hon 

kan förmå sig att komma ur sin situation och lämna mannen. Det anses dock kunna bli lättare 

för kvinnan att kunna göra en förändring om hon får komma i kontakt med någon som varit 

med om samma sak, det är lättare att skapa ett förtroende då. Kvinnojouren är den största 

tillgången som distriktssköterskor känner att de kan hänvisa en våldsutsatt kvinna till. 

Distriktssköterskor anser att kvinnojouren kan vara till hjälp och stöd bland annat med att få 

tag i sina ägodelar från det gemensamma boendet med mannen, samt för att få hjälp med 

skyddat boende. Detta anser distriktssköterskor kan medföra en trygghet för kvinnan.  

 

Behovet av stöd och vägledning  

Distriktssköterskor tycker det känns bra med vetskapen att de för det mesta har stöd från sin 

chef, sina kollegor och från tvärprofessionella yrkesgrupper i deras arbete med våldsutsatta 

kvinnor. Att kunna dela erfarenheter med andra, fråga och prata med sina kollegor samt att få 

delta i utbildningstillfällen samt att ha handledning i detta ämne anses som viktigt. Detta är 
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något som är önskvärt vilket kan bidra till bättre handlingsberedskap och bättre förberedelse, 

vilket är grunden för att kunna identifiera de våldsutsatta kvinnorna och hjälpa dem.  

Att ha vetskap om att våld mot kvinnor kan förekomma i vissa relationer ses som en form av 

beredskap hos distriktssköterskor. Det blir lättare att identifiera ju mer erfarenhet 

distriktssköterskor har genom ålder och tid inom yrket. De flesta upplever att handlingsplanen 

ger ett bra stöd i arbetet om de har tagit del av den, oavsett om distriktssköterskor träffat en 

våldsutsatt kvinna eller inte. Att veta att arbetet med denna patientkategori är prioriterat bland 

medarbetare är något som känns bra för de flesta distriktssköterskor. 

Hur distriktssköterskor handlar i ett möte med en våldsutsatt kvinna varierar, det sker oftast 

spontant. Något som anses som fördelaktigt är att ha utarbetat olika strategier för att hjälpa 

kvinnan. Som strategier nämns exempelvis att kvinnlig tolk kan användas och skapa 

situationer där mannen inte kan följa med i mötet. 

Med en kvinna hittade vi på en massa olika gynundersökningar som vi 
skulle göra för att inte mannen skulle vara med. 

 

Diskussion 

I denna studie var syftet att beskriva distriktssköterskors föreställningar om att stödja 

våldsutsatta kvinnor. Resultatet visade att distriktssköterskor tycker att det är svårt att fråga 

om våld på grund av rädsla att kränka kvinnan. Det är angeläget för distriktssköterskor att 

känna att de kan hjälpa kvinnan. Distriktssköterskor upplever att de saknar beredskap och 

utbildning inför att möta en våldsutsatt kvinna i sitt arbete samt att tidspress i det dagliga 

arbetet försvårar handläggandet av mötena. Det är lätt att relatera till de utsatta kvinnornas 

situation, på grund av att distriktssköterskorna själva är kvinnor. Det anses vara viktigt att ha 

ett gott samarbete mellan professioner för att kunna förmedla en god vård åt dessa kvinnor.  

I många situationer upplever distriktssköterskor att mannen ofta följer med när kvinnan söker 

vård, vilket hindrar kvinnan att kunna berätta om sin utsatthet. Detta skapar frustration och 

obehag hos distriktssköterskor.  

 

Distriktssköterskor försöker att inte lägga någon värdering i att en del kvinnor inte lämnar 

mannen som gör dem illa men det är oundvikligt att inte bli påverkad av sina uppfattningar 

och värderingar om våldsutsatta kvinnor. Här gäller det att agera professionellt och behålla 

sina egna värderingar för sig själv. När distriktssköterskor möter en våldsutsatt kvinna kan det 

många gånger framkalla känslor precis som i andra patientmöten. Författarna till denna studie 
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anser att distriktssköterskor bör agera professionellt och det är något som de måste lära sig. I 

en artikel av Goldblatt (2009) framkommer att distriktssköterskors professionalitet utmanas 

på vissa nivåer när de träffar våldsutsatta kvinnor som blivit misshandlade av sin partner. 

Dessa distriktssköterskor har attityder och känslor såsom ilska och kritiska åsikter om dessa 

kvinnors beslut att fortsätta leva med en partner som misshandlar henne.  

Distriktssköterskor blir berörda i mötet med en våldsutsatt kvinna. Det beror till största delen 

just på att de själva är kvinnor. Att känna empati med någon annan människa som lever i en 

svår situation såsom våldsutsatta kvinnor gör anser vi i allra högsta grad är normalt. Vi 

reagerar på olika sätt i olika situationer, mer eller mindre och i arbetet som distriktssköterska 

gäller det att kunna sära på sitt privatliv och sitt arbetsliv, att vara professionell i arbetet. Detta 

styrks i studien av Goldblatt (2009). Dock framkommer det även i denna studie att det i viss 

mån är oundvikligt att helt kunna särskilja mellan arbets- och privatliv. 

 

Ett framträdande resultat i denna studie är att distriktssköterskor upplever det jobbigt att ställa 

obekväma frågor. Starka misstankar om att det förekommer våld bör finnas innan frågan väl 

ställs. I en studie av Bradbury-Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor (2011) framkommer att 

det bästa sättet att ta reda på om en kvinna våldsutsatt är att ställa frågan, men 

distriktssköterskor i denna studie uppger trots detta att det känns lättare att ta upp problemet 

om och när en relation hunnits skapas till kvinnan. Mycket underlättas i ett möte om en bra 

relation skapas, men det måste förekomma aktsamhet då det även kan innebära en svårighet 

om relationen till en patient blir för förtrolig. Författarna till denna studie anser att det kan 

uppstå risker för att det snarare kan bli än mer obekvämt att ställa frågan och det är något som 

disktriktsköterskor i sitt arbete hela tiden måste avväga i varje enskilt möte. Att hitta strategier 

som underlättar arbetet med våldsutsatta kvinnor är viktigt och detta kan bara göras om 

vetskap finns över vilka svårigheter och hinder som kan uppstå. I resultatet framkommer att 

distriktssköterskor vill sträva efter att en bra relation till en våldsutsatt ska kunna skapas vilket 

är positiva egenskaper. En bra relation anser författarna ökar tilliten och tryggheten hos 

kvinnan. Bradbury-Jones et al. (2011) belyser även detta i studien, vars syfte var att undersöka 

vilken erfarenhet och vilka upplevelser våldsutsatta kvinnor har när de söker hjälp inom 

primärvården. Resultatet visade att flertalet kvinnor upplevde svårigheter att känna tillit i 

relationen med sjukvårdspersonalen.  

 

Ett förekommande problem som belyses i denna studies resultat är att våldsutsatta kvinnor 

ofta söker vård men många gånger på grund av andra orsaker, till exempel depression eller 
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magsmärtor. Det finns en klar risk för ökad smärta, oro och ångest vilket framkommer i en 

undersökning av Danielsson, Olofsson och Gilander-Gådin (2005) där man även har sett att 

våldsutsatta kvinnor har ett ökat vårdbehov och i större utsträckning behöver vård för besvär 

som långvarig sjukdom, oväntade symtom men även för förkylning/influensa. 

Innan kvinnan berättat om sin situation är det svårt för distriktssköterskor att kunna hjälpa 

henne. Att ge kvinnan det stöd hon behöver för att våga säga att något är fel är viktigt och 

därför anser distriktssköterskor att om de får kvinnan att berätta om sin situation kan ett första 

steg tas mot att hon får hjälp. Ofta finns föraningar hos distriktssköterskor och en känsla av att 

något är fel i vissa möten med kvinnor och när det sen visar sig att dessa kvinnor lever i ett 

dåligt förhållande uppstår en känsla av lättnad, när kvinnan väl berättar hur hon egentligen har 

det. Undersökningen av Danielsson et al. (2005) visar att våldsutsatta kvinnor söker mycket 

vård men trots detta söker de inte vård så ofta som de behöver på grund av rädsla över att inte 

bli trodda eller för att vara tvungna att berätta varför. Av denna anledning anser denna studies 

författare att distriktssköterskor behöver öka sitt medvetande om att våld förekommer i större 

utsträckning än vad som idag uppmärksammas.  

 

Att kunna hjälpa kvinnan och känna sig säker på att den hjälp som erbjuds är bra för henne 

har i denna studies resultat visat sig vara viktigt för distriktssköterskor. Författarna anser att 

alla situationer är olika men en sorts aktionsberedskap bör finnas. Ibland kan det räcka med 

att bara ge ett telefonnummer men i andra situationer finns det skäl att engagera sig mer än så, 

beroende på hur situationen ser ut samt hur kvinnan mår psykiskt och fysiskt.  

Studiens författare anser att ett professionell agerande i mötet med patienter är önskvärt samt 

att föremedla ett säkert intryck. Våldsutsatta kvinnor utstrålar ofta en osäkerhet och det är 

viktigt att inte stärka den genom visa sin egen osäkerhet. Utbildning i ämnet anser vi är ett sätt 

för distriktssköterskan att kunna hålla sig uppdaterad, vilket kan vara till hjälp och ett stöd för 

att hon ska kunna känna sig säker på sin sak. 

  

Distriktssköterskor och även andra professioner har bra förutsättningar för att hitta de kvinnor 

som är utsatta för våld då mötena med patienten sker kontinuerligt, till exempel på 

distriktssköterskemottagningar eller på barnavårdcentralen. Resultatet i denna studie visade 

att det är viktigt att kvinnan får rätt hjälp då vetskapen om att hon är våldsutsatt kommit till 

känna. Att distriktssköterskor får utbildning i ämnet och att de är uppdaterade i vad som står i 

handlingsplanen är en av de saker som påverkar vilken sorts hjälp kvinnan får. Studiens 

författare anser att med hjälp av utbildning och stöd från sin arbetsplats kan beredskapen ökas. 
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Stenson och Heimer (2007) belyser i en artikel att utbildning av sjukvårdspersonal i ämnet 

våld mot kvinnor är av större betydelse än att ha erfarenheter av dessa situationer, för att 

kunna få kunskap och få lära sig metoder för att kunna hjälpa. 

För att upptäcka och identifiera våldsutsatta kvinnor tidigt har primärvården en viktig roll. Det 

framkommer i NCK (2010b) att problemet måste börja bearbetas på ett tidigt stadium, det ger 

positiva effekter på det hälsoekonomiska planet men även för den enskilda individen. 

Författarna till denna studie anser att vårdpersonal måste fråga om det förekommer våld för 

att kunna identifiera dessa kvinnor, då kvinnorna sällan tar upp ämnet själv. För att kunna 

fråga behövs utbildning, detta för att lära sig se tecken, helst så tidigt som möjligt och 

övervinna sitt motstånd till att våga ta upp ämnet. Gold, Norman, Devine, Feder, Taft och 

Hegarty (2011) nämner i sin studie att all berörd vårdpersonal som kan komma i kontakt med 

våldutsatta kvinnor bör få utbildning för att lära sig identifiera förekomst av våld i nära 

relationer samt att de bör använda sig av ett speciellt screeningsformulär. Detta formulär ska 

hjälpa vårdpersonal att fråga kvinnor om deras erfarenheter av våld. I slutändan kan detta 

medföra en hälsoekonomisk vinst eftersom identifieringen av kvinnor med hjälp av en 

screeningsrutin sker på ett tidigt stadium.  

 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) är minst 75000 kvinnor per år i Sverige utsatta för våld 

i en nära relation. Andelen kvinnor som utsätts för våld av sin partner är svårt att uppskatta i 

studier och de studier som är gjorda visar olika resultat. I Lundgren, Heimer, Westerstrand 

och Kalliokoski (2001) har resultatet visat att mellan 9-22 procent av kvinnorna har blivit 

utsatta under det senaste året. Den högre siffran står för yngre kvinnor som ofta blir mer 

utsatta för våld enligt studien. I en rapport (Stockholms läns landsting, 2003, s. 18) redovisas 

att var tredje kvinna som vårdas akut på sjukhus för skador har blivit våldsutsatt. 

Uppskattningsvis inkommer 1200 kvinnor till akutsjukvården i Stockholms län varje år som 

identifieras ha misshandelsskador. Ett betydligt större antal inkommer till akutvården men 

identifieras inte. Författarna till denna studie är medvetna om att denna rapport publicerades 

år 2003 och visar en regional statistik och det är knappast troligt att antalet kvinnor som är 

utsatta för våld har minskat i dagsläget och ses detta ur ett nationellt perspektiv blir siffrorna 

än högre. Med detta i bakgrunden är det inte så konstigt att distriktssköterskor vill ha 

beredskap i form av stöd och vägledning för att kunna tillgodose de våldsutsatta kvinnornas 

behov och hjälpa på bästa sätt.  
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Metoddiskussion 

För att kunna beskriva distriktssköterskors föreställningar om och beredskap inför att möta 

våldsutsatta kvinnor har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide 

användes som stöd i intervjuerna, frågorna skiljde sig lite beroende på om distriktssköterskan 

träffat en våldsutsatt kvinna eller inte. Endast en av distriktssköterskorna hade inte träffat 

någon kvinna som varit utsatt för våld i hemmet. 

Båda författarna till denna studie var med under alla intervjuer på grund av att ingendera hade 

någon erfarenhet att göra intervjuer i detta sammanhang. Under intervjuerna ledde den ena 

intervjun medan den andra kom med kompletterande frågor. De första intervjuerna blev de 

kortaste men författarna var nöjda svaren de fick på frågorna som ställdes och de uppfyllde 

den kvalitet som önskades. Under arbetets gång fick författarna mer och mer kunskap om hur 

de kunde få informanterna att slappna av och vilka frågor som kunde ställas för att få ett mer 

berättande, detaljrikt och öppet svar.  

Att göra intervjuer är en konst som utvecklas genom praktisk erfarenhet. Hur intervjuerna blir 

genomförda beror på intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme. Kvaliteten i 

intervjuerna bedöms efter värdet och styrkan i den kunskap som produceras. Att under 

intervjun ställa andra frågor och följa upp intervjupersonens svar ökar intervjuns kvalitet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 33). 

 

Att använda sig av vinjetter under en intervju som denna studies författare gjort är ett sätt att 

porträttera en specifik situation. En svaghet med detta kan vara att informanterna påverkas av 

vinjettens innehåll. Det kan medföra att föreställningarna blir styrda efter vinjettens innehåll 

(jmf Polit & Beck, 2008, s. 423). 

 

En svaghet med studien är att författarna sedan tidigare kände många av studiens deltagare då 

samtliga arbetar inom samma division. Författarna och deltagarna har träffats vid olika 

tillfällen/sammanhang och har olika typer av relationer till varandra. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009, s. 91) kan forskarens oberoende hotas om något band finns till 

informanterna. Intervjuaren kan lättare identifiera sig med informanterna om de känner 

varandra. Ytterligare en svaghet med denna studie är att ingen av studiens deltagare var man, 

men inom professionen som distriktssköterska arbetar mest kvinnor vilket är en förklaring till 

detta. 
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Under analysarbetet lästes intervjuerna och textenheterna igenom flertalet gånger för att få ett 

sammanhang och inte förlora kärnan i det deltagarna berättade. För att få med allt material 

spelades intervjuerna in på en digital ljudfil vilket fungerade mycket bra. Materialet skrevs 

ner ordagrant och lästes igenom flera gånger för att få en helhetsförståelse. När textenheter 

tagits ut och kondenserats, jämfördes det för att kunna se likheter och skillnader (Burnard, 

1991). Trovärdigheten i arbetet kan styrkas genom att studiens författare arbetat textnära och 

data som tagits ut ur intervjuerna stämmer väl överens med studiens syfte (Polit & Beck, 

2008, s. 562-564). För att öka trovärdigheten i studien har författarna styrkt resultatet med 

citat från intervjuerna där distriktssköterskors upplevelser och föreställningar illustreras. 

Resultatet i studien är rätt, kortfattat och stämmer väl överens med utgångsmaterialet vilket 

gör att följsamheten i studien är god. (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254 och 274).  

Ytterligare en styrka i denna studie är att författarna har styrkt resultatet och diskussionen till 

annan forskning som visar liknande resultat. Detta gör att denna studie visar att resultatet är 

överförbart till liknande situationer.  

En kvalitativ studie går inte att göra om igen men det går att göra en studie med liknande 

omständigheter och deltagare. Resultatet kan inte bli exakt detsamma men fynden från en 

studie med kvalitativ ansats kan överföras till liknande situationer där utgångspunkten sker 

från deltagarnas upplevelser och berättelser (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Att 

resultatet stämmer väl överens med tidigare forskning i ämnet är en styrka (Polit & Beck, 

2009, s. 593). 

 

Slutsats 

Distriktssköterskor anser att de har relativt dålig kunskap och behöver en ökad beredskap för 

att kunna hjälpa våldsutsatta kvinnor på rätt sätt. Att våga ställa frågan om våld förekommer 

kan kännas betungande och distriktssköterskor vill ha starka misstankar om att något är fel 

innan de frågar. För att göra detta till en naturlig del i sitt omvårdnadsarbete behövs 

kunskaper. Detta kan tillgodoses genom att återkommande ha genomgångar/utbildningar hur 

ärenden handläggs där våld förekommer samt hur frågor bör ställas till patienter om 

förekomst av våld och hot.  

Att agera professionellt är något som är viktigt i vården, detta är ibland svårt när 

engagemanget blir för djupt. Känslor av att inte kunna hjälpa i den mån som är önskvärt och 

att inte räcka till när empati för patienten väcks. Därför är det viktigt att få tillgång till 

handledning och stöd för att lättare kunna se var gränserna går mellan att vara privat och 

personlig.  
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Mer forskning behövs för att kunna underlätta arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn. 

Studier om våldets effekter, orsaker till att någon utövar våld, vilka resurser som behöver 

utökas och vad kvinnorna önskar från samhället är intressanta områden där det behövs mer 

forskning. 
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       Bilaga 1 

Förfrågan om förmedling av informationsbrev till distriktssköterskor om medverkan i 

forskningsstudie 

Att möta kvinnor som har varit eller är utsatta för våld i en nära relation är svårt och detta 

ställer krav på personalen som möter dessa människor. Syftet med denna studie är att beskriva 

distriktssköterskors föreställningar om och beredskap inför att möta våldsutsatta kvinnor. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig som verksamhetschef/enhetschef om du har 

möjlighet att förmedla förfrågan om deltagande till en intervjustudie som vänder sig till 

distriktssjuksköterskor som arbetar inom primärvården. Vi söker 2-3 distriktssjuksköterskor 

som vill delta i vår studie. Dessa skall vara anställda inom primärvården, legitimerade 

distriktssköterskor samt vara verksamma inom yrket. De behöver inte ha erfarenhet av att 

möta våldsutsatta kvinnor. Intervjuerna kommer att ta mellan 30-60 minuter och genomförs 

under försommaren/hösten 2011. Intervjuerna kommer att spelas in på ljudfil. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att informanterna behöver ange något skäl för 

detta. Materialet kommer inte att kunna spåras till vårdcentral eller deltagare. 

 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildningen till distriktssjuksköterska på Luleå 

tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap och denna studie ingår i vår 

Magisterexamen. Vid ytterligare frågor kan du kontakta någon av nedanstående. 

 

___________________________ ___________________________ 

Maria Leinonen     Erica Wiklund  

Leg Sjuksköterska/Leg Barnmorska         Leg Sjuksköterska 

Mobil: 073-091 57 49   Mobil: 070-366 31 73 

Mail: marlei-4@student.ltu.se  Mail: erivik-2@student.ltu.se 

 

 

___________________________________________ 

Handledare: Birgitta Lindberg 

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 

Telefon: 0920-49 10 00 vx.  Mail: Birgitta.lindberg@ltu.se   
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      Bilaga 2 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Att möta kvinnor som har varit eller är utsatta för våld i en nära relation är svårt och detta 

ställer krav på personalen som möter dessa kvinnor. Syftet med denna studie är att beskriva 

distriktssköterskors föreställningar om och beredskap inför att möta våldsutsatta kvinnor. 

Fokus för de planerade intervjuerna är vilka upplevelser och känslor som du har inför att 

träffa kvinnor som utsatts för våld i en nära relation. Du tillfrågas för att du som 

distriktssköterska uppfyller kriteriet för att delta i studien. Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 

minuter och genomförs under försommaren/hösten 2011. Intervjuerna kommer att spelas in på 

ljudfil. De personer som kommer att ta del av materialet är författarna till studien, samt 

författarnas handledare. Intervjumaterialet kommer att förvaras på ett sådant sätt så att ingen 

utomstående kan ta del av och spåra informationen. Materialet kommer att vara inlåst på en 

säker plats under tiden det bearbetas så att ingen utomstående kan ta del av och spåra 

informationen till studiedeltagarna. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan att behöva ange något skäl för detta.  

 

Studien är ett examensarbete som genomförs inom ramen för specialistutbildning till 

distriktssköterska vid Luleå tekniska universitet. När studien är färdig kommer den att 

publiceras på Luleå tekniska universitets hemsida via länken http://pure.ltu.se/portal/ 

Vi som kommer att är två sjuksköterskor som vidareutbildar oss till distriktssjuksköterskor på 

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för hälsovetenskap och denna studie är ingår i vår 

Magisterexamen.   

 

_____________________________                              _____________________________      

Maria Leinonen     Erica Wiklund  

Leg Sjuksköterska/Leg Barnmorska         Leg Sjuksköterska 

Mobil: 073-091 57 49   Mobil: 070-366 31 73 

Mail: marlei-4@student.ltu.se  Mail: erivik-2@student.ltu.se 

 

_____________________________ 

Handledare: Birgitta Lindberg 

Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för Hälsovetenskap 

Telefon: 0920-49 38 56  Mail: Birgitta.lindberg@ltu.se 
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     Bilaga 3 

Svarstalong 

Jag har fått information om denna studie, Jag är även medveten om att deltagandet är frivilligt 

och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien utan att behöva ange orsak till 

mitt val. 

 

 

 Jag önskar delta i denna intervjustudie 

 

 

 Jag önskar få ytterligare information om intervjustudien 

 

 

 Jag önskar ej deltaga i intervjustudien 

 

 

Namn: ______________________________________ 

Telefon: ______________________________________ 

Mail: ______________________________________ 
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     Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor: 

Namn?   Ålder? 

● Hur länge har du arbetat som distriktssjuksköterska? 

● Hur länge har du arbetat på denna vårdcentral? 

● Har du fått någon utbildning ang. våld mot kvinnor? 

● Känner du till om det finns något handlingsprogram i ditt landsting när det gäller dessa 

frågor? 

● Har du träffat någon kvinna som varit utsatt för våld i en nära relation/av sin partner? 

 

● Vilken föreställning har du om kvinnor som blivit utsatt för våld av sin partner?  

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

hur tror du att du handlar/reagerar då?  

● Vilken beredskap tycker du att du har inför att möte en kvinna som har blivit utsatt för våld 

av sin partner?  

 

Filmsekvens/scenario kommer att spelas upp 

 

Om distriktssjuksköterskan har träffat en patient i denna situation: 

 Vilka känslor/tankar får du när du ser/hör detta? 

 Vilken föreställning har du om kvinnor som blivit utsatt för våld av sin partner?  

 Kan du berätta om ett möte där du träffade en kvinna i denna situation? 

 

 Upplevde du att mötet gick bra? Kan du beskriva vad som kändes bra? 

 Upplevde du att något inte gick som du hade tänkt dig i mötet? 

 Vad hade du kunnat göra någonting annorlunda? 

 Vilket stöd skulle du behöva för att kunna göra ett bra arbete i dessa situationer? 

 Har du något mer som du vill tillägga? 
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Om distriktssjuksköterskan inte har träffat en patient i denna situation: 

 Vilka känslor/tankar får du när du ser/hör detta? 

 Vilken föreställning har du om kvinnor som blivit utsatt för våld av sin partner?  

 Vilka svårigheter tror du kan uppkomma när du möter dessa kvinnor? 

 Vilket stöd skulle du behöva för att kunna göra ett bra arbete i dessa situationer? 

 Har du något mer som du vill tillägga? 

 

Följdfrågor: 

 Kan du utveckla vidare? 

 Hur menar du när du säger så? 

 Är det något mer som du vill tillägga? 

 Hur tänkte du då? 

 

 

 
 
 


