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Sammanfattning 

Bakgrund: Våld i nära relation är ett av de större samhällsproblemen idag. Det finns i alla 

relationer, men kvinnor utsätts mer frekvent. När det gäller att synliggöra våldet mot utsatta 

kvinnor har hälso- och sjukvården en nyckelroll då många av dessa söker vård. Det finns en 

påtaglig kunskapslucka i hur fysioterapeuter inom primärvården identifierar, undersöker och 

behandlar våld i nära relation. 

Syfte: Att undersöka fysioterapeuter som arbetar i primärvården vad gäller deras upplevelser 

och erfarenheter kring att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som utsatts för våld i 

nära relation.  

Metod: Kvalitativ design i form av en semistrukturerad intervjustudie med sex deltagare 

utifrån ett bekvämlighetsurval. Kvalitativ innehållsanalys användes vid databearbetningen 

 

Resultat: Studien visade att fysioterapeuter upplever det utmanande att identifiera 

våldsutsatta. Det framkom att det saknas rutiner för att upptäcka, undersöka och behandla 

utsatta kvinnor. Att våga fråga och skapa en förtroendefull relation till patienten ansågs vara 

nyckelfaktorer för identifiering. Mer utbildning inom ämnet ansågs kunna öka tryggheten och 

förbättra identifieringen av utsatta kvinnor.  

 

Slutsats: Identifiering av individer som utsätts våld i nära relation upplevs i många fall svårt. 

Studien visar att det finns en osäkerhet hos fysioterapeuter inom ämnet. Tillsammans med 

tidigare forskning framkom att fysioterapeuter inom primärvården har en nyckelroll i att 

identifiera utsatta men ytterligare utbildning, forskning och riktlinjer är nödvändigt för att fler 

ska få hjälp.  

 

Nyckelord - Physiotherapy, intimate partner violence, identification, primary care 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Background: Intimate partner violence is one of the biggest societal problems today. It exists 

in all relationships, but women are exposed more frequently. When it comes to making the 

violence against vulnerable women visible, the healthcare system has a key role as many of 

these seek care. There is a significant knowledge gap in how physiotherapists in primary care 

identify, examine and treat violence in close relationships. 

 

Objective: To examine the experiences of physiotherapists regarding identifying, examining 

and treating women who are exposed to intimate partner violence, within primary care.  

Method: A qualitative method with semi structured interviews with six participants, based on 

convenience sampling was used. Qualitative content analysis was used for data analysis.  

Results: This study showed that physiotherapists find it challenging to identify victims of 

violence. It emerged lack of routines for detecting, examining and treating vulnerable women. 

Dare to ask and create trusting relationship with the patient were considered key factors for 

identification. More education regarding the topic was considered by physiotherapists to 

increase security and improve identification of vulnerable women.  

 

Conclusion: Identification of individuals who are exposed to intimate partner violence is in 

many cases perceived as difficult. The study shows that there is uncertainty among 

physiotherapists in the subject. Together with previous research, it emerged that 

physiotherapists in primary care have a key role in vulnerable but further education, research 

and guidelines are necessary for more people to get help. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Våld i nära relationer, särskilt våldet mot kvinnor, är inget nytt fenomen, men ett stort sådant 

(1). Världshälsoorganisationen (WHO) (2) lyfter det som ett globalt folkhälsoproblem och 

som ett av de allvarliga hoten mot kvinnors såväl som barns hälsa. Det dolda våldet drabbar 

både kvinnor och män och återfinns inom alla typer av relationer. Forskningen visar att 

kvinnor utsätts mer frekvent för upprepande och allvarligt våld, som till övervägande del 

utförs av en man som har en relation till kvinnan (3). När det gäller att synliggöra våldet samt 

identifiera kvinnor som utsätts har hälso- och sjukvården en nyckelroll då många av dessa 

söker vård (1,4). Fysioterapeuter inom primärvården möter individer i kliniska praktiken och 

behöver därmed kunskap kring ämnet. Studier visar att trots att riktlinjer förekommer, finns 

det stora skillnader vilken kunskap det finns hos fysioterapeuter av att identifiera de kvinnor 

som utsätts för våld. Det kan vara en indikator på att mer utbildning och kunskap behövs (4).  

1.2 Våldets olika former  

Våld är en aggressionshandling som kan orsaka obehag och utanförskap för individen som 

utsätts (5). WHO (2) definierar våld på följande sätt: “Avsiktlig användning av fysiskt våld 

eller makt, hotad eller faktisk, mot sig själv, en annan person eller mot en grupp eller 

gemenskap, som antingen resulterar i eller har stor sannolikhet att resultera i skada, dödsfall, 

psykisk skada, felaktig utveckling eller förlust ”. Våldet har deltats in fyra olika kategorier: 

fysiskt våld, psykiskt våld, sexuellt våld och försummelse (1). Fysiskt våld kan vara knuffar, 

slag eller sparkar och vid våld i nära relation utövas det ofta mot dolda platser på kroppen 

(1,5). Psykiskt våld kan innebära hot, nedsättande kommentarer, integritetskränkande 

handlingar och social isolering (1,5). Sexuellt våld inbegriper såsom sexuellt tvång, våldtäkt 

eller oönskad beröring (1,5,6). Försummelse innebär att individer i behov, som barn eller 

individer med funktionsvariation, inte får sina dagliga behov tillgodosedda i form av 

hygienisk hjälp, mat eller mediciner (1,2,5,6). Flera saker faller således inom kategorin våld 

och sannolikheten är stor att kvinnor, som i studien definieras utifrån juridisk kön, söker vård 

för sådana skador. Fysioterapeuter bör således besitta kunskap i ämnet. Fysioterapeuter och 

sjukgymnaster kommer vidare gemensamt benämnas som fysioterapeuter. 
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1.3 Våld i nära relation 

Våld i nära relation, eller Intimate partner violence (IPV) definieras som våld som kan 

förekomma mellan närstående i alla intima relationer med känslomässiga band som orsakar 

skada inom de fyra olika våldskategorierna. Våldet förekommer också inom samkönade 

relationer, men har begränsat kunskapsstöd då lite forskning har gjorts i ämnet (1). Enligt 

McKibbin et al. (7) är IPV den främsta anledningen till skador hos kvinnor mellan 18–44 år 

och är orsaken till en rad olika hälsobesvär och medicinska tillstånd. Detta stärker 

indikationen att fysioterapeuter har en viktig roll för att identifiera och hjälpa dessa kvinnor.  

1.4 Prevalens nationellt och internationellt 

IPV är ett av de större problemen världen över såväl på individ som samhällsnivå. WHO 

beskriver det som ett växande folkhälsoproblem som hotar kvinnors hälsa och är en 

folkhälsofråga som ska prioriteras (2). En rapport av Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 

visade att 46% av de kvinnor och 38% av de män som deltog någon gång i sitt liv har blivit 

utsatta för någon form IPV (1). Enligt WHO (2) är det i dagsläget mer än 24 000 kvinnor per 

10 länder som är utsatta för IPV. Siffrorna är endast uppmärksammade fall, de våldsbrott som 

inte rapporteras är inte inkluderade och innebär ett stort mörkertal. I multilandsstudien 

presenteras andelen kvinnor i låg och medelinkomstländer som rapporterat att de blivit utsatta 

för olika typer av våld av sin partner. Utsatthet för fysiskt våld bedöms vara mellan 13–61%, 

allvarligt fysiskt våld 4–49%, sexuellt våld 6–59% och emotionellt missbruk 20–75% (2). I 

Sverige och Norden rapporterade 14% kvinnor att de någon gång efter 18 års ålder blivit 

utsatt för fysiskt våld i nära relation och ca 7 % bekräftar utsatthet för sexuellt våld (2). 

Statistiken från 2020 visar på 23 200 anmälda fall av misshandel på kvinnor över 18 år där 

80% av fallen var av en närstående förövare (1). Enligt FN:s förklaring av de mänskliga 

rättigheterna har alla individer rätt till frihet, liv och personlig säkerhet. Våldet mot kvinnor är 

en kränkning av dessa som kan resultera i fysiskt och psykiskt lidande (8). Samhället och 

samhällsaktörerna behöver samverka för en förbättrad situation för utsatta kvinnor (1,8).  

1.5 Särskilt utsatta för våld i nära relation 

Det finns individer som löper en större risk för att bli utsatta för IPV då de befinner sig i en 

beroendeställning till sin partner eller förälder. Det är exempelvis individer med 

funktionsvariation, barn, prostituerade, missbrukare, äldre och ekonomiskt utsatta (9). Enligt 

en studie löper kvinnor med funktionsvariation högre risk för fysiskt och sexuellt våld samt 

lever med högre förekomst av våld på grund av beroendeställningen till sin partner (10). Barn 
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är extra utsatta då de kan bevittna samt utsättas för IPV där föräldern eller en annan 

närstående är förövaren (9).   

1.6 Följder av våld i nära relation 

Våld i nära relation innebär stora risker för individen som utsätts och kan orsaka omedelbara, 

latenta och bestående skador (5). Enligt en systematisk översikt har IPV stor inverkan på 

sjukdomsbördan och har allvarliga konsekvenser för offret och deras familjers hälsa (11). Det 

ger också stora kostnadsmässiga konsekvenser för samhället i stort och hälso- och sjukvården 

i synnerhet. Tecken på att en kvinna utsätts för IPV kan vara förekomsten av flera skador som 

är i olika stadier av läkning (10). Vanligt förekommande är skador på huvud, underarmar, 

bröst, bål och könsorgan men också kroniska besvär med smärtor i nacke, rygg och bäcken 

(10). Andra vanliga följder av IPV är komplikation vid graviditet, abort, depression och 

posttraumatiskt stressyndrom (3). En studie beskriver att IPV är en vanlig orsak till uppkomst, 

varaktighet och återkommande psykiska problem. Problematiken missas ofta på grund av att 

fokus ligger på den faktiska skadan än grunden till problematiken (11). Forskning på ämnet 

visade att fysioterapeuter inte besatt kunskapen att identifiera sådana diffusa symptom 

kopplade till IPV (12). De lyfter att det finns en generell brist i identifiering av dessa kvinnor 

och att frågan om våld inte ställs verkar vara en stor anledning till det hela. Studien visar att 

endast 8% av de deltagande fysioterapeuterna hade fått undervisning om IPV och 

understryker att kunskap och specifika rutiner är avgörande för att dessa kvinnor inte ska 

förbli oidentifierade (12).  

1.7 Fysioterapeutisk behandling 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag skapat utbildningsmaterial med syfte att ge stöd 

till vårdpersonal samt vidareutveckla verksamheter inom hälso-och sjukvården (8). 

Fysioterapeuters uppgift beskrivs i första hand vara att behandla den befintliga skadan men de 

har också en viktig roll i anamnes, utredning och vid kroppsundersökning. I materialet 

betonas att frågan om IPV bör ställas rutinmässigt, och att agerandet efter det beror på svaret. 

Om kvinnan uppger att hon inte har utsatts för våld bör det dokumenteras att frågan har ställts, 

och kvinnan bör tilldelas kontaktuppgifter om funderingar uppstår senare. Om kvinnan har 

blivit utsatt för våld bör hon få upplysningar om att besvären kan vara relaterade till våldet 

samt information och hjälp som finns att tillgå via frivilligorganisationer och Socialstyrelsen. 

Vidare bör skador dokumenteras inför en framtida rättsprocess och kvinnan bör få hjälp med 

samtalskontakt för psykosocialt stöd (8). Hälso- och sjukvården har också ett ansvar för att 

barn inte far illa och därmed skyldighet att undersöka om det finns barn i familjen, och då 
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anmäla det till Socialstyrelsen (4). Behandling för kvinnor som utsätts för våld beror således 

på skadans typ men bör alltid kompletteras med frågan om våld för att kunna identifiera och 

hjälpa dessa kvinnor.  

1.8 Fysioterapeuter inom primärvården 

Till primärvården söker sig alla typer av människor med olika besvär. Besöket är i många fall 

den första, och ibland den enda, kontakten som individen har med sjukvården. Personal inom 

primärvården, inklusive fysioterapeuter, har en viktig roll då vårdcentraler i många fall är 

första instans och inte kräver remiss för vårdbesöket. De bör således besitta kunskap om 

identifiering, undersökning och behandling av kvinnor som utsätts för IPV då flera diagnoser 

som de möts av kan ha IPV som bakomliggande orsak (3). En rapport från NCK (1) visar att 

det är en stor variation i kunskapen hos vårdpersonal i primärvården inom olika regioner och 

kommuner. Rutinerna för att fråga om IPV varierar också beroende på vart du bor i landet. 

Enligt Socialstyrelsen (8) kan en fråga om IPV göra att individen känner sig uppmärksammad 

och vågar berätta. Eftersom fysioterapeuter inom primärvården ofta har återkommande 

kontakt med sina patienter, är de i en gynnsam position för att etablera en relation och nära 

kontakt, vilket kan bidra till att de vågar öppna upp sig om vad de utsätts för (1).   

1.9 Organisationer som hjälper våldsutsatta 

Det finns ett flertal ställen att vända sig till för att få hjälp (13). För många kvinnor är det en 

svår och långdragen process att ta sig ur en våldsam relation och stöd kan behövas från flera 

håll. Vid akut fara kontaktas polis, annars har Socialtjänsten specifikt ansvar att bistå med 

hjälp som rådgivning, ekonomiskt stöd och skyddat boende. Det finns ett flertal 

frivilligorganisationer som hjälper utsatta kvinnor, exempelvis Kvinnofridslinjen som kan 

finnas för samtalsstöd eller praktisk hjälp (13). Sverige har i dagsläget också fler än 200 

kvinnojourer som kan hjälpa till med exempelvis juridisk rådgivning, skyddat boende eller 

stöd vid möte med polis, vården eller i en rättsprocess (4). 

1.10 Tidigare studier på fysioterapeuters arbete med våld i nära relationer 

Trots att IPV är ett av de stora hälsoproblemen idag finns det få studier kring fysioterapeuters 

arbete inom ämnet. Enligt NCK finns det vetenskapligt stöd för att IPVs magnitud men brist 

på vetenskapligt stöd angående fysioterapeuters kunskap och upplevelser av att bemöta utsatta 

kvinnor (4). Studier visar att fysioterapeuter eventuellt inte får den utbildningen som krävs för 

att kunna bemöta en individ som är utsatt eller har kunskap för att identifiera symtom (10,12). 

Forskningen handlar övervägande om kunskapen hos personal som jobbar på och i anslutning 
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till en akutmottagning, med litet fokus på fysioterapeuters roll och kunskap kring ämnet 

(5,10,8,12). Således är kunskap och utbildning en möjlig orsak till låg prevalens för frågan om 

IPV. I en studie undersöktes hur många fall av IPV som faktiskt rapporterades av 

fysioterapeuter, där det konstaterades att i 24,6% av fallen misstänktes utsatthet för våld, men 

endast 12,7% av dessa rapporterades (10). Detta antyder att även om misstanken finns är det 

inte alla fysioterapeuter som vet hur de ska gå till väga för att rapportera eller undviker frågan 

av andra orsaker (10). Att utbilda fysioterapeuter inom ämnet är således viktigt för att 

upptäcka och reducera våld i nära relationer.  

1.11 Fysioterapeuters roll och kompetensluckor 

Ett av Socialstyrelsens uppdrag är att analysera i vilken grad insatser erbjuds för våldsutsatta 

kvinnor och barn som bevittnar våld, för att undersöka om dessa möter behovet inom varje 

kommun (4). För att analysera behovet behövs uppgifter från statistisk och ärenden från 

myndigheter som hälso- och sjukvården (4). För att tillmötesgå behovet som finns är det 

således viktigt att dessa individer identifieras inom sjukvården, vilket betyder att vårdpersonal 

har ett stort ansvar för att synliggöra våldet. Enligt Ballan et al. (10) visar statistik att 

våldsutsatta kvinnors besök till fysioterapeut var fler i antal i förhållande till besök hos en 

läkare eller sjuksköterska vilket stärker deras roll inom vården. Genom kroppsundersökning 

har fysioterapeuter möjlighet att identifiera skador som kan ha uppstått från IPV, varför det är 

viktigt att veta hur en sådan skada kan se ut (10). En studie lyfte för 26 år sedan att 

fysioterapeuter i låg grad identifierar kvinnor som utsätts för IPV (12). Det var dock först 

2018 som högskoleförordningen gjorde IPV till en obligatorisk del av utbildningen (14). 

Nyare forskning visar liknande resultat, att det är en fortsatt forskningsklyfta på 

fysioterapeuters arbete med individer som utsätts för IPV (7,10,11,15–17).  

2. Problemformulering 

Studier och rapporter har i ett antal år uttryckt bristen på utbildning och kunskap inom IPV 

hos vårdpersonal i stort, men hos fysioterapeuter i synnerhet (12, 15–17). Det har visat sig 

vara ett stort problem då fysioterapeuter har en viktig roll i att identifiera och behandla 

individer som utsätts för IPV (10). I dagsläget vill många utbilda sig men då det är få som har 

kunskap nog för att undervisa i ämnet är det svårt att tillgodose behovet och påverkar således 

utvecklingen. Problemet kvarstår, att många fysioterapeuter känner osäkerhet i bemötande 

och hantering av individer som blivit utsatta för IPV (1). Bristen på forskning av 

fysioterapeuters upplevelser och erfarenhet, samt tillämpning av rutiner för identifiering, 

undersökning och behandling av IPV gör att det finns ett behov att undersöka detta vidare, 
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varför den här studien genomförs. Eftersom tidigare forskning konstaterar att kvinnor utsätts 

mer frekvent för IPV, som till övervägande del utförs av en man som har en relation till 

kvinnan (3), är kvinnors utsatthet studiens utgångspunkt. Då primärvården kan vara den enda 

kontakten den utsatta kvinnan har med vården är vår förhoppning att den här studien som 

undersöker fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter inom ämnet kommer ligga till grund 

för vidare utveckling av arbetet med våld i nära relation.  

3. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuter som arbetar i primärvården vad gäller 

deras upplevelser och erfarenheter kring att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som 

utsatts för våld i nära relation.  

Frågeställning: 

•  Vilka upplevelser och erfarenheter har fysioterapeuter inom primärvården av att 

identifiera, undersöka och behandla kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relation? 

4. Metod 

4.1 Design 

För att undersöka och beskriva fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

kvinnor som utsätts för IPV användes en deskriptiv kvalitativ design i form av en 

semistrukturerad intervjustudie. En kvalitativ design skapade möjligheter att utforska 

fysioterapeuternas erfarenheter, tankar och känslor och att komma närmare informanternas 

upplevda verklighet och gav fördjupad kunskap om deras åsikter och upplevelser (18).  

4.2 Urval 

Studien innehöll sex deltagare och baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att 

informanterna som bjöds in att delta i studien gjorde det frivilligt och låg nära till hands för 

författarna (18). Målet var att rekrytera dessa informanter från privata och offentliga 

primärvårdsmottagningar i Region Uppsala, via fackliga sektioner för primärvården eller 

sociala medier. På grund av studiens tidsramar inkluderades de sex första som visade intresse 

för deltagande från samtliga nämnda rekryteringsområden.  

          För att rekrytera informanter inom den offentliga sektorn i Region Uppsala söktes först 

godkännande av studien hos Nära vård och hälsa (NVH) vilket krävdes innan påbörjan av ett 

projekt med offentliga vårdcentraler fick genomföras (se bilaga 6). När studien godkändes 

skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) ut via mejl till verksamhetschefer för offentliga 
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som privata vårdcentraler inom Region Uppsala, vilkas uppgifter gick att finna online. När 

verksamhetschefen hade godkänt deltagande i studien vidarebefordrades ett informationsbrev 

till fysioterapeuterna (se bilaga 3) på arbetsplatsen, antingen av verksamhetschefen eller 

författarna. En informant rekryterades på detta sätt till studien. Efter detta kontaktades 

fackliga sektioner inom primärvården, vilket inte resulterade i några nya deltagare. 

Rekryteringen av informanter fortskred därefter via sociala medier där ett inlägg publicerades 

innehållandes information om studien, inklusionskriterier samt tillvägagångssätt för att 

kontakta författarna vid intresse av deltagande. Detta publicerades i ett flertal grupper för 

fysioterapeuter på Facebook. Vid kontakt delgavs de informationsbrevet om studien och 

bekräftade deltagande via en blankett för godkännande som mejlades digitalt till författarna 

för studien efter påskrift (se bilaga 7). Detta resulterade i ytterligare tre informanter. En ny 

publicering genomfördes i samma grupper två veckor senare vilket resulterade i ytterligare två 

informanter och därmed uppnåddes deltagarantalet. Se deltagarförteckning i tabell II.  

Inklusionskriterier för studien: 1) Legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster som är kliniskt 

verksamma vid offentlig eller privat primärvårdsmottagning.2) Har identifierat, undersökt 

eller behandlat kvinnor som utsatts för våld i nära relation. 3) Minst 1 års yrkeserfarenhet.  

Exklusionskriterier för studien:  

1) Deltagare som inte talar svenska.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Då syftet med studien var att fånga upplevelser och erfarenheter genomfördes sex 

semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som var konstruerad av författarna (se 

bilaga 1). Semistrukturerade intervjuer gav möjligheten att få en uppfattning om studerade 

fysioterapeuters åsikter och tankar.  Det möjliggjorde också individanpassning av intervjun 

genom följdfrågor, validering eller förtydligande vid oklarheter under intervjun (18). Guiden 

innehöll öppna frågor som berörde bland annat informantens bakgrund, yrkeserfarenhet av att 

identifiera, undersöka och behandla kvinnor som utsatts för IPV och i vilken grad informanten 

hade fått utbildning inom ämnet. Den konstruerade intervjuguiden låg till grund för samtliga 

intervjuer, men kompletterades med följdfrågor som “kan du berätta mer?” eller “hur tänker 

du kring det?”. Då covid-19 pandemins läge ansågs stabilt kunde intervjuerna genomföras via 

fysiska eller digitala möten. En intervju hölls som ett fysiskt möte medan resterande fem 

intervjuer hölls digitalt efter en dialog mellan informanter och författare. Intervjuerna 

spelades in efter skriftligt och muntligt godkännande från informanterna.  
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4.4 Genomförande 

Rekryteringen av informanterna skedde fortlöpande under september-oktober. Intervjuerna 

genomfördes under en vecka i september samt under en vecka i oktober 2022. Tid och datum 

bestämdes utefter informantens önskemål. Båda författarna var närvarande vid samtliga 

intervjuer. Under intervjuerna var en huvudansvarig för att ställa frågor och den andra var 

bisittare och ansvarig för inspelning, att anteckna, observera och att inflika vid behov. Dessa 

uppgifter turades författarna om att ta ansvar för under datainsamlingen. En testintervju 

genomfördes vilken inkluderades i slutresultatet då den upplevdes tillfredsställande av 

författarna. Den ursprungliga intervjuguiden kvarstod och användes. Samtliga intervjuer tog 

mellan 30–40 minuter att genomföra.  

4.5 Databearbetning  

De semistrukturerade intervjuerna låg till grund för det insamlade materialet och för att 

besvara studiens frågeställning, vilket bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys är en metod som har utvecklats för att hantera stora mängder data, 

vilket gjorde den lämplig då semistrukturerade intervjuer genererar stor mängd sådan. 

Metoden fokuserar på att tolka texter och går att applicera på flera olika typer, som 

exempelvis nedskrivna intervjuer (19). Efter varje intervju tilldelades den ett konfidentiellt 

kodnamn för att säkerställa att ingen information skulle kunna förknippas med deltagaren. 

Därefter transkriberades intervjuerna ordagrant där författarna tog ansvar för tre intervjuer 

vardera i syfte att effektivisera databearbetningen. Efter transkriberingen läste författarna 

varandras transskript för att säkerställa att informationen stämde överens med de inspelade 

intervjuerna. Författarna läste därefter igenom transkripten ett flertal gånger för att skapa sig 

en bild och förståelse för innehållet i dessa.  

           Utifrån transkripten plockades meningsbärande enheter ut. Baserat på 

meningsenheterna formulerades kondenserade meningsenheter, som innebär att korta ner 

texten till vad som har betydelse, utan att ta bort information som har värde (19). Därefter fick 

varje meningsenhet en kod för att förenkla arbetet för författarna genom att skapa 

sammanhang, struktur och en ökad abstraktionsgrad. När samtliga meningsenheter hade 

tilldelats en kod fördelades dessa i lämpliga underkategorier och kategorier. En kategorisering 

kan bestå av en eller flera koder och ska binda samman och svara på frågan “vad” och inte 

likna en annan för att enkelt kunna skilja dem åt (19). Tilldelningen utfördes gemensamt av 

författarna och utgick från ett resonerande arbetssätt med eftersträvan att ha en kritisk syn på 

den egna analysen. Detta genomfördes exempelvis genom att författarna diskuterade de koder 
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som på något vis skapade tveksamhet hos författarna extra ingående för att försöka garantera 

en så tillförlitlig tolkning som möjligt. Under analysprocessen efterfrågades även 

handledarens feedback på analysen för att öka dess trovärdighet. Att inkludera ytterligare en 

person, i detta fall handledaren, för att bedöma analysen är en så kallad forskartriangulering, 

en strategi för att få fler perspektiv inkluderade för att minska risken för subjektiva tolkningar 

(19). Författare och handledare diskuterade analysen tills dess att samstämmighet uppnåtts för 

de slutgiltiga koderna, underkategorierna och kategorierna. Se exempel för analysprocessen i 

tabell I. 

Tabell I. Exempel från innehållsanalysen  

Meningsbärande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

”Och ibland så är det inte alltid att man ställer 

frågan rakt…  utan man frågar om relationen och 

sen frågar man vidare, och då är det inte alltid en 

rak fråga utan man pejlar lite vad man får för svar 

och om svaret inte känns helt okej så då frågar jag 

liksom vidare till jag till slut faktiskt ställer 

frågan ganska rakt, men ehh det är en bit dit.” 

Ibland ställer man inte frågan 

rakt utan frågar om relationen 

och får man svar som inte är 

helt okej frågar jag till slut 

ganska rakt, men det är en bit 

dit. 

Frågan ställs 

inte alltid 

rakt. 

Frågans 

formulering och 

timing är viktig 

Våga ta 

frågan 

Jag frågar ” är du i en nära relation med våld just 

nu?”. Om de säger ja, så ”Får du hjälp? Kan vi 

hjälpa dig på något sätt? Vill du att jag ringer 

någon?”. Och om patienten säger nej, då är det 

nej. Man kan ju inte göra någonting mera då. 

Om de är utsatta för våld nu, 

frågar jag vidare, tar reda på 

om patienten vill ha vår hjälp 

med det. Om de säger nej kan 

vi inte göra så något. 

Kan erbjuda 

hjälp men 

patienten 

bestämmer. 

Patienten 

bestämmer om 

hen vill ha hjälp 

Viktigt att 

bygga 

allians  

Författarna var medvetna om att deras förkunskap i ämnet skulle kunna påverka analysen och 

att de i förväg behövde reflektera kring detta. Båda författarna studerar till fysioterapeuter och 

har individuellt intresse för frågan om IPV. Det var således viktigt att författarna hade dessa 

förkunskaper och intresse i åtanke för att kunna genomföra en så bra och trovärdig analys som 

möjligt och undvika en potentiell påverkan i resultatet, om än en undermedveten sådan. 

Författarna försökte således genomgående kritiskt reflektera under arbetets gång för att hålla 

analysen så nära informantens erfarenheter och upplevelser som möjligt.   

4.6 Etiska överväganden 

I det informationsbrev (bilaga 3) som mejlades ut till de som visade intresse för deltagande i 

studien fanns information om bakgrunden till studien, vilka författarna var, vilken instuition 

de kom ifrån, syftet med studien, hur studien skulle genomföras, inklusionskriterier, hur 

svaren skulle användas samt hur det inspelade materialet förvarades.  

Informanter delgavs att studien var frivillig att delta i och att de hade möjlighet att avbryta 
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närhelst de önskade utan förklaring. Alla deltagare garanterades konfidentialitet, det vill säga 

att ingen förutom författarna för studien visste vilka deltagarna var. Ljudfilerna benämndes 

med koder för att säkerställa att de inte kunde kopplas till en viss person. Namn och 

arbetsplats på individen benämndes inte i transskript eller rapport. De inspelade intervjuerna 

sparades på lösenordskyddade datorer och var därmed skyddade för andras åtkomst och 

raderas när examensarbetet är godkänt. Informanterna ombads också överväga om ämnets 

känslighet skulle kunna orsaka skada eller hindra dem från deltagande. Det bedömdes i 

slutändan föreligga en låg risk för detta relaterat till informationen de delgavs före studien 

samt att deltagandet var frivilligt. Vår förhoppning var att fysioterapeuterna såg att nyttan av 

att delta i studien var större än risken. Författarna bedömde studien som viktig då 

förhoppningen var att resultatet skulle kunna belysa ämnet IPV ur ett fysioterapeutiskt 

perspektiv, och bidra till att öka kunskapen i att identifiera, undersöka och behandla. IPV sker 

ofta i det tysta och behöver uppmärksammas då det finns ett visst stigma runt det. Således 

bedömdes nyttan och behovet av studien överväga eventuella risker. 

5. Resultat  

När studien var godkänd av NVH tillfrågades totalt 50 verksamhetschefer inom Region 

Uppsala. Av de tillfrågade verksamhetscheferna var det 3 som avböjde då deras 

fysioterapeuter saknade erfarenhet av ämnet. Fem chefer vidarebefordrade förfrågan om 

deltagande i studien till berörda fysioterapeuter vilket kom att resultera i rekrytering av en 

informant. Resterande chefer besvarade inte mejlförfrågan. Inlägget på sociala medier (se 

bilaga 5) publicerades på Facebook fem olika grupper: Fysioterapeuter och vårdgivare inom 

kvinnors hälsa, Primärvårdsgruppen, Jobbportalen för fysioterapeuter/sjukgymnaster, 

Fysioterapeuternas framtidsgrupp, Fysioterapeuter på Facebook som vid publicering hade 

1050, 1142, 4756, 2938 samt 1462 medlemmar - totalt 11 348. Inlägget publicerades i dessa 

grupper vid två tillfällen. Den första resulterade i att 3 individer rekryterades till studien. Den 

andra omgången resulterade i fyra informanter som ville delta, dock behövde författarna 

avböja till de två sista då studien hade uppnått mättnad. Det är inte möjligt att bedöma hur 

många inlägget nådde ut till, således svårt att veta vilka som kunnat delta i studien om de hade 

tagit del av inlägget. Samtliga deltagare valdes ut i enlighet med urvalsmetoden med mål att 

rekrytera minst fem deltagare. Totalt genomfördes 6 intervjuer och samtliga deltagare valde 

att fullfölja. Se deltagarförteckning i tabell II nedan. 
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Analysen resulterade i 6 kategorier och 18 subkategorier. Resultatet är publicerat i tabell III. 

Tabell III. Översikt av kategorier, subkategorier och kondenserade meningsenheter 

Kategori Subkategori Kondenserad meningsenhet 

Våga ta frågan Frågans formulering och timing 

är viktig 

 

När patienten inte vill berätta och blir kortfattade brukar jag fråga mer 

om deras boendesituation och relation. (C) 

 

  Väljer att inte prata om det direkt efter de satt sig ner utan tar det mer 

mot slutet av besöket. (B) 

 

 Vikten av att fråga och ta emot 

svaret 

 

Får man frågan från vårdpersonal och dem förklarar vad våld är kanske 

man svarar ja till slut och kan få den hjälp man behöver. (E) 

 

  För ställer man frågan så måste man vara beredd på svaret och veta vad 

man ska göra åt det. (F) 

 

 Vårdprofessioners ansvar att fråga 

 

Läkarna här på vårdcentralen har ju fler besök än vi fysioterapeuter, 

och upptäcker de då ett blåmärke bör man enligt mig fråga om det. (A) 

 

  Om jag misstänker att en person är våldsam mot en mamma i hemmet 

så kommer personen vara våldsam mot barnet i längden, då måste jag 

fråga. (B) 

 

 Anledningar och tecken som 

avgör om frågan ställs 

Ibland får man en känsla av att något inte stämmer och lämnas bort i 

anamnesen, då kan man fråga om hur relationen sett ut och fråga om 

våld har förekommit. (E) 

 

  De kan såklart var att någon kommer in med blåmärken, men det finns 

ju mer subtila tecken som psykisk ohälsa och ospecifika diagnoser 

också. (D) 

Våldets stora 

komplexitet 

Våldet finns i alla relationer och 

former 

 

Jag tror att det är lätt att ha förutfattade meningar om vem patienten är. 

Man tänker att det är kulturellt betingat men det är jättevanligt i vanliga 

svenska familjer. (C) 

 

  Oavsett vad man söker för borde det ingå i en anamnes då våld kan 

yttra sig på alla sätt, det är inte alltid en blåtira utan kan söka för oro, 

ångest eller huvudvärk. (A) 

 

 Våldet är vanligare än en tror Det är kanske 1 av 10 av mina patienter. (E) 

 Observant på patientens  

svårighet att prata om 

våldsutsatthet 

 

Man träffar ganska ofta någon som en får en känsla för, det är någon 

form av svarslatens och nekar, men frågar man igen så kan det visa sig 

att det är så. (D) 

  Tyvärr är det många som inte vill veta av det och säger att det var en 

engångsgrej även om det är tydligt att det hänt förut. (C) 

Vikten av att bygga 

allians  

Samtalet grundar sig i förtroende 

 

Viktigt att ställa frågor och ha ett tillåtande klimat där det är okej att ta 

upp och prata om saker, och att det är någon som lyssnar. (F) 

 Patienten bestämmer 

om hen vill ha hjälp 

Om de säger att de inte vill prata om det så får man respektera det. (A) 

Deltagare År verksam som fysioterapeut År verksam primärvården Kön Region Arbetsplats 

(A) 8 3–4  Kvinna Uppsala Privat 

(B) 9 9 Man Södermanland Privat 

(C) 16 6 Kvinna Skåne Privat 

(D) 4 4 Kvinna V-Götaland Privat 

(E) 8 8 Kvinna Östergötland Offentlig 

(F) 2 2 Man Västerbotten Offentlig 

Tabell II. Deltagarförteckning  
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Patientens behov 

styr undersökningen 

Varsamhet och tydlighet mot 

patienter vid undersökning 

 

Egentligen är det inte så stor skillnad, men man kan vara försiktigare 

då beröring kan vara läskigt. (E) 

  Vi bör förklara syftet med undersökningen och vara tydliga så 

patienten känner sig delaktig. (D) 

 Rutin ger trygghet vid 

undersökning 

Jag försöker få dem att känna det är en rutinmässig undersökning för 

att de inte ska kännas utpekande. (C) 

Fysioterapeuten 

åtgärdar skada och 

erbjuder hjälp  

Fysioterapeutiska 

behandlingsåtgärder varierar 

Det varierar väldigt mycket, men basal kroppskännedom är bra metod 

att använda. (D) 

  Det beror på vad patienten vill, om de vill få hjälp med våldsutsatthet 

så ser man över mängden övrig rehab. (D) 

 Annan instans åtgärdar 

erfarenheten av våldet 

Några hänvisas till kvinnofridsmottagningen där de har bättre möjlighet 

att få hjälp. (E) 

 

 Teamarbete runt patienten är 

viktig 

Vi har regelbundna möten med psykosociala teamet kan diskutera 

sådana här olika fall. (F) 

Stort behov av ökad 

kunskap  

 

Grundutbildningen behöver mer 

innehåll om våldsutsatthet 

 

Jag har inget minne av att vi prata om det i grundutbildningen, vilket är 

synd. (D) 

 Utbildning är färskvara  

 

Jag tänker att utbildningen behöver uppdateras, precis som att 

uppdatera HLR, för att bli bekväm i att ställa frågan. (A) 

 Eget ansvar för vidareutbildning Jag upplever att det ligger mycket på mig som individ att lära mig, jag 

tycker det borde åtminstone nämnas i grundutbildningen. (D) 

 Arbetsgivarens ansvar att 

möjliggöra kunskap 

 

Sen har vi försökt få arbetsgivarna att prata med hela enheten så att alla 

fysioterapeuter och AT får höra om våld i nära relation men det har vi 

inte fått igenom. (E) 

5.1 Våga ta frågan 

I intervjuerna framkom att ställa frågan om våld ofta är avgörande för att identifiera någon 

som utsatts för IPV. Däremot finns det enligt informanternas beskrivning flera aspekter som 

kan avgöra vilket svar de får eller om frågan ställs vid ett patientmöte.  

5.1.1 Frågans formulering och timing är viktig 

Att ställa frågan vid patientmöten är inte självklart enligt informanterna. Samtalen kan se 

olika ut men det är viktigt hur frågan ställs till någon som är våldsutsatt och att timingen är 

rätt för att patienten ska öppna upp sig. Det framkom att en direkt fråga om våldsutsatthet inte 

alltid föll väl ut då vissa inte identifierar sig med det. Deltagarnas upplevelse var att frågan 

ibland behöver formuleras om med ord av mjukare eller mer förklarande karaktär. 

D - ”Jag tycker det är bra att definiera så man inte är så här "har du blivit misshandlad, 

våldtagen?" för de flesta identifierar inte sig med det. Utan ställ frågan mer "har någon rört 

dig mot din vilja?" eller "har någon slagit eller knuffat dig?" att man ger exempel.” 

Hos informanterna fanns det erfarenhet av att det var lättare att komma åt ämnet vid frågor 

om skadans uppkomst och när de frågade om relationen. Genom att de frågade detta fanns det 

möjlighet att ställa följdfrågor men också återkomma till frågor som var obesvarade eller gav 

svävande svar. Att ställa fler frågor runt om är en strategi som fysioterapeuterna ansåg 

fungera väl i många fall då det kunde visa patienten att de ser vad de är eller varit utsatta för 
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utan att säga det rakt ut.  

C - ”Om någon har trillat i trappan brukar jag ställa frågor om den situationen för att få dem 

förstå att det inte är så vanligt att vuxna trillar i trappor, det är övervägande barn som gör 

det. När jag fortsätter fråga om situationen kan det ibland komma fram mer information”.  

5.1.2 Vikten av att fråga och ta emot svaret 

Trots att frågan om våld inte alltid ger ett ärligt svar enligt informanternas erfarenhet lyfte de 

betydelsen och vikten av att ställa frågan. Att fråga är inte enbart viktigt för att patienten ska 

våga berätta, det är också viktigt för att uppmärksamma patienten på vad de är utsatta för. Att 

fortsätta fråga kan göra att de får ett ja till slut och kan då hjälpa även de patienter som inte 

vill berätta vid första besöket. Uppfattningen var att ju mer en frågar och pratar om våld desto 

mindre stigmatiserat blir det. Några beskriver att frågan kan göra individer medvetna om att 

det finns möjlighet att prata om det med fysioterapeuten. Många patienter hade uttryckt 

tacksamhet för detta då ingen i vården hade frågat tidigare. Att fråga ansågs enligt deltagarna 

vara en viktig del i identifieringen. 

D - ”Även om man ställer frågan och får ett nekande svar så har man ställt frågan. Och får 

man frågan flera gånger så kanske man någon gång säger ja.” 

I relation till det faktum att flera av informanterna ansåg att frågan är viktig att ställa, så lyfte 

några att om frågan ställs så är det viktigt att en vet hur svaret ska hanteras. Att ställa frågan 

enbart för att den ska ställas utan att kunna bemöta svaret kan utifrån informanternas 

erfarenheter göra mer skada än nytta. Patientens berättelse innebär ett stort ansvar och 

förtroende som behöver hanteras varsamt och respektfullt.  

F -”För ställs frågan så måste man vara beredd på svaret och veta vad man ska göra åt det.”  

 

5.1.3 Vårdprofessioners ansvar att fråga 

I intervjuerna framkom att fysioterapeuterna hade en gemensam uppfattning om att de har en 

nyckelroll då de ibland är den enda vårdkontakten. Därmed har de stora möjligheter att göra 

skillnad genom att fråga och prata med patienter om våld. Några av informanterna ansåg att 

frågan bör ingå som en självklar rutin i ett vårdbesök och en informant ansåg att det borde 

klassas som en röd flagga som vårdprofessioner inte får missa att fråga om. Däremot ansåg 

informanterna att fråga om våld är ett ansvar för alla professioner inom hälso-och sjukvården, 

inte enbart fysioterapeuternas. Detta då kvinnor som utsätts för IPV inte alltid är i behov av 

eller söker sig till en fysioterapeut, och dessa måste också fångas upp. 
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A -”Jag känner mig absolut viktig men jag tror en sjuksköterska, arbetsterapeut, läkare eller 

psykolog är lika viktig i att ta det samtalet, det uppdraget ligger lika mycket på alla.” 

Informanterna beskrev att med fysioterapeutrollen kommer ett lagstadgat ansvar, en 

anmälningsplikt. Om det är så att det finns misstanke om eller bekräftad våldsutsatthet av en 

individ som har barn måste fysioterapeuten fråga och dessutom anmäla detta. Det framkom att 

de inte kan tvinga en vuxen individ att anmäla, men att de alltid gör en anmälan om de 

misstänker att barnet kan fara illa.  

B -”Om det handlar om en vuxen så har jag ingen rätt att anmäla men är det barn med i 

bilden så måste jag enligt lag anmäla. Jag uppmuntrar folk till att anmäla.”   

 

5.1.4 Anledningar och tecken som avgör om frågan ställs  

Samtliga informanter delgav att de inte ställer frågan om våld vid varje patientmöte. Vad som 

avgör om de ställer frågan utöver tydliga fysiska tecken är att magkänslan säger att det är 

något som inte stämmer och behöver undersökas med situationsspecifika frågor. Andra 

anledningar som kunde få dem att ställa frågan var om patienten har svårt att svara på frågor 

angående skadans uppkomst eller är undvikande i sina svar. Några deltagare nämnde att 

nybesöken kan ge möjlighet att lyfta ämnet då de är längre, men att tiden ändå kan kännas 

knapp då ett vårdbesök innehåller mycket och att frågan inte alltid ställs på grund av det. 

A -”Om det upplevs konstigt och individen drar på svaret, så frågar jag mer om vad som 

hänt.” 

 

Fysioterapeuterna tog upp att en vanlig föreställning inom vården är att våldet alltid syns i 

form av fysiska skador och att det är då en ska fråga, vilket de ansåg vara direkt felaktigt. Det 

kan vara fysiska skador men informanterna beskrev att de inte upplever det som speciellt 

förekommande. Det kunde bero på att kvinnorna inte kan, får eller vill söka vård med synliga 

skador på kroppen och väljer att avboka besöket. Erfarenheten var att våldet som kvinnor 

utsätts för ofta är psykiskt vilket är svårare att upptäcka men lika viktigt att identifiera. 

Informanterna nämnde att kvinnans beteende och förhållande till sin kropp, men också 

beteendet hos medföljande anhöriga kan väcka misstanke och få dem att ställa fråga. 

E -”Man ser ju ofta patienten avklädd så då ser man om det finns blåmärken, på vissa ställen 

är det mer tydligt än andra. Många som man träffar utsätts inte för fysiskt våld utan psykiskt 

våld och då är det mer beteende och patientens förhållande till sin egen kropp.” 
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5.2 Våldets stora komplexitet 

Under intervjuernas gång kom informanterna in på och pratade om sina egna tankar och 

erfarenheter om förekomsten av IPV samt uppfattningen om våldsutövare.  

 

5.2.1 Våldet finns i alla relationer och former 

Den gemensamma uppfattningen hos de intervjuade var att mäns våld mot kvinnor är 

vanligast, men de berättade också att de har erfarenhet av kvinnors våld mot män och våld i 

samkönade relationer. Deltagarnas upplevelse var att IPV inte alltid sker i en parrelation utan 

också förekommer i familjer vid exempelvis kulturella seder med äldre kvinnors våld mot 

yngre kvinnor. En informant som arbetar med barn beskrev att dennes erfarenheten är att IPV 

är vanligt förekommande hos nyblivna föräldrar. Våldsutsatthet i ett sådant fall är enligt 

fysioterapeuten enklare att upptäcka eftersom mamman vanligtvis kommer ensam med 

bebisen till mottagningen för undersökning och har då lättare att öppna upp sig. Informanterna 

beskrev under intervjuns gång sina förutfattade meningar om vad de trodde var en typ-patient 

som blir utsatt för IPV och lyfte att de med åren har fått insikter om att våld förekommer i alla 

relationer och i alla åldrar.  

C -” Jag tror det är lätt att ha förutfattade meningar om vem patienten är. Tyvärr tänker man 

ofta att det är kulturellt betingat men det är vanligt i svenska familjer i åldrarna 60–65 år. 

Det är inte alltid unga tjejer eller mammor utan också vuxna kvinnor som levt med en och 

samma individ länge. ” 

5.2.2 Våldet är vanligare än en tror 

Några av fysioterapeuterna ansåg att IPV är ett vanligt förekommande problem som de 

relativt ofta stöter på i sitt arbete i primärvården. De beskrev att den uppfattningen kunde bero 

på att fler utsatta kommer till dem på grund av deras inriktning, spetskunskap eller 

specialistutbildning. Samtliga uttryckte att de är övertygade om att det finns ett stort mörkertal 

och många som behöver fångas upp inom vården, varför identifiering är viktigt. En informant 

ansåg dock att statistiken för kvinnor som utsätts för våld under en livstid inte stämmer 

överens med den kliniska representationen av hur det här fenomenet ser ut. Fysioterapeutens 

eget resonemang belyste att den uppfattningen kunde bero på begränsad yrkesvana.   

B- ” Jag skulle kunna tänka att det kanske är tjugo-tjugofem…1 på 5 av mina patientbesök.”  

 

5.3 Vikten av att bygga allians  

Informanterna beskrev under intervjuernas gång att patientens förnekelse, skam och skuld för 
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sin situation kan skapa svårigheter för dem att prata om våldsutsatthet och därmed försvåras 

identifieringen. Således ansågs det viktigt att bygga upp ett förtroende så patienten kände sig 

trygg att berätta, men att det valet alltid skulle vara patientens. 

 

5.3.1 Observant på patientens svårighet att prata om våldsutsatthet 

En försvårande faktor i att upptäcka om någon utsätts för IPV var erfarenheten av att trots 

misstanke om våldsutsatthet så förnekade många, eller bekräftade men ville inte prata mer om 

det. Informanternas uppfattning var att det kunde bero på att kvinnorna kände skam och skuld 

över sin situation eller inte kände tillräckligt förtroende för fysioterapeuten för att våga öppna 

upp sig. Deltagarna lyfte att de upplever att den våldsutsatta oftare har lättare att prata om sin 

erfarenhet om det har skett tidigare eller när de har lämnat relationen. 

F - ”Jag kan tycka det är ganska sällan när man frågar att det är någon som liksom erkänner 

att de är med om någonting pågående, vilket kan bero på att de har svårt att berätta” 

Två av informanterna beskrev att de kunde ha svårt att nå fram till kvinnorna eftersom det i 

majoriteten av fallen hade varit en man som var våldsutövaren, och uttryckte att det inte är 

konstigt om det då är svårt att känna trygghet till en manlig terapeut. I sådana lägen kopplade 

fysioterapeuten in en kvinnlig kollega eller en annan profession för att kunna hjälpa kvinnan.   

B -”Jag märker att de inte vill prata med mig för att jag är man och då är det ju direkt att jag 

kopplar i vårt psykosociala team liksom.” 

 

5.3.2 Samtalet om våld grundar sig i förtroende 

Under intervjuerna beskrev informanterna att det är viktigt att bygga upp ett förtroende så 

patienten känner sig trygg att berätta. En försvårande faktor som några deltagare lyfte var om 

det alltid är lämpligt att fråga om våldsutsatthet som rutin, då det finns en rädsla att en sådan 

fråga kan göra att de avbokar nästa besök. De förklarade att det kan vara svårt att balansera 

känslan av att vilja fråga vid första mötet med känslan av att patienten kan behöva några 

besök för att känna trygghet i situationen. Informanterna agerade olika beroende på hur det 

såg ut tidsmässigt och hur känslan var under besöket. Oavsett om de frågade vid första mötet 

eller efter några tillfällen nämnde flera att det viktigaste var att visa öppenhet för samtalet, 

visa att patientens berättelse är viktig och att de finns där för att lyssna.  

D -”(...) så att är det pågående så ja liksom stärk patienten i att våga berätta lyssna aktivt 

liksom visa att så här, jag tror dig!.” 

5.3.3 Patienten bestämmer om hen vill ha hjälp 
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Fysioterapeuterna beskrev att de fann en viss svårighet att balansera magkänslan av att 

kvinnan de mötte var utsatt för våld och vilja hjälpa med att inte trycka på för mycket. Det är 

alltid upp till patienten om de vill berätta om sin situation och få hjälp, ett självbestämmande 

som de ansåg viktigt att respektera. De beskrev att de i ett sådant läge kan berätta vilken hjälp 

som finns att tillgå samt visa att de är beredda att lyssna, men att valet ändå är alltid kvinnans.  

E -”Ibland får jag säga att om du inte vill svara så kanske du kan fundera på det till nästa 

gång, och känns det okej kan du svara då.” 

 

5.4 Patientens behov styr undersökningen 

I intervjuerna framkom det att samtliga informanter ansåg att det saknas befintliga riktlinjer 

för hur undersökningen av någon som upplevt IPV ska gå till och således är den ofta lik en 

vanlig undersökning, med undantaget att fysioterapeuten brukar vara extra lyhörd och tydlig. 

5.4.1 Varsamhet och tydlighet mot patienter vid undersökning 

När det kom till att undersöka en patient som är eller har varit våldsutsatt var informanternas 

upplevelse att undersökningen i mångt och mycket går till på liknande vis som en vanlig 

undersökning. De lyfte att det faller sig naturligt att vara extra försiktig och lyhörd under en 

sådan undersökning för att patienten ska känna sig trygg. Två av informanterna beskrev att de 

behöver tänka på detta extra mycket då de är män, vilket skulle kunna vara en faktor som 

skapar otrygghet hos patienten. De beskrev att det är viktigt att ha en öppen dialog och att 

hela tiden läsa av patientens gränser för att få till en bra undersökning. 

E -”Så egentligen är det inte så stor skillnad, vet man om att det är någon som har varit 

våldsutsatt får man vara lite försiktigare då beröring kan vara jätteläskigt (…).” 

Det framkom att tydlighet är en viktig del i en bra undersökning med någon som är/varit 

våldsutsatt. Det ansågs viktigt att vara tydlig med syfte med undersökningen, vad som 

kommer hända och att patienten själv bestämmer vad som känns okej och inte.  

 D -”Ja men jag tycker att ibland bör man förklara varför man gör saker. Om de har ont i ett 

ben kanske de inte förstår varför jag kollar på ryggen och då kan man förklara eller vara 

tydlig med syftet så att de känner att de är delaktiga och att det är på deras villkor liksom.” 

 

5.4.2 Rutin ger trygghet vid undersökning 

Flera av deltagarna uttryckte att det inte finns varken specifika riktlinjer eller rutiner för hur 

undersökning av en våldsutsatt ska gå till och att de fått använda sig av sin befintliga kunskap 

och erfarenhet. Några beskrev att det är viktigt att undersökningen är så lik en vanlig som 
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möjligt för att undvika att patienten ska känna sig utpekad. Upplevelsen hos flera av 

deltagarna var att användandet av ett arbetssätt som de känner sig hemma i skapar trygghet för 

dem själva som terapeuter, men också för patienten. De berättade att mycket av dessa 

egenskapade rutiner kommer succesivt med åren av yrkeserfarenhet.  

C -”De här personerna kan ju vara ganska osäkra när de kommer och jag försöker få dem att 

känna att det är en rutinmässig undersökning för att de inte ska kännas utpekande.” 

 

5.5 Fysioterapeuten åtgärdar skada och erbjuder hjälp  

Behandlingsåtgärderna för de som utsatts för IPV varierar enligt informanterna, där 

individanpassning är viktig. När den egna kunskapen inte upplevs räcka till finns det enligt 

informanterna en möjlighet att koppla in andra professioner för att skapa ett teamarbete kring 

patienten, eller potentiellt hänvisa till en annan instans.  

 

5.5.1 Fysioterapeutiska behandlingsåtgärder varierar 

Under intervjuerna framkom att de fysioterapeutiska behandlingsåtgärderna varierade för 

IPV. Informanterna beskrev att fysiska skador som uppkommit på grund av våldet inte 

behandlas annorlunda i jämförelse med en patient som inte har utsatts för våld. Deltagarna 

lyfte att patienter hanterar traumat på olika sätt, och med tanke på det brukar de 

individanpassa behandlingsåtgärderna efter behov och önskemål. Informanterna ansåg att det 

finns begränsat med specifik fysioterapeutisk behandling mot våldsutsatthet, behandlingen 

fokuserar till största del på den fysiska skadan. Vissa av informanterna tog upp 

träningsbehandling, basal kroppskännedom och information om kroppens reaktion på våld 

som bra metoder. Vidare beskrev de att det viktigaste är att hitta ett tillvägagångssätt där 

patienten känner sig trygg. Fysioterapeuterna beskrev också att om patienten vill ha vidare 

hjälp av annan instans så erbjuds det.  

D - “Där beror det nog på liksom vad patienten vill, besöker dem för knät och de kanske 

behöver få hjälp med våldsutsatthet och då behöver man prata om det och kanske se över 

mängden rehab så att det blir anpassat med vad de klarar.”  

 

5.5.2 Annan instans åtgärdar erfarenheten av våldet 

Deltagarna i studien redogjorde för att de alltid erbjuder hjälp av annan instans till en patient 

vid utsatthet för IPV. På flera av arbetsplatserna har de uppsatta lappar med nummer till 

exempelvis kvinnojourer som patienterna kan ta hjälp av, anonymt om de så önskar. De 

intervjuade ansåg att oavsett hur kvinnan väljer att göra så är deras uppgift vid tecken på att 
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någon utsätts för IPV att erbjuda stöd och ge information om vilken hjälp som finns att tillgå.  

A - “Om patienten säger att det har skett tidigare brukar jag fråga om individen fått hjälp 

med det. Har de inte fått hjälp erbjuder jag att boka psykologsamtal. Har de fått hjälp 

undersöker jag om de upplever att de har bearbetat det nog eller vill ha ytterligare hjälp. 

Säger de nej så är det nej, men vill de ha hjälp så kan vi alltid hjälpa dem.”  

Informanternas upplevelse var att de kan göra mycket, men att det är viktigt att de också kan 

förmedla kontakt med socialtjänst eller kvinnojourer när kunskapen inte räcker till. De 

uttryckte att dessa instanser ofta har bättre resurser för att hjälpa patienter och att det är viktigt 

att patienten blir hänvisad till dessa för att få så god hjälp som möjligt.  

E - “Några hänvisas till kvinnofridsmottagning i kommunen bredvid, där finns en grupp som 

har helt annan möjlighet att bedöma våld i nära relation och annan möjlighet att få hjälp.”  

5.5.3 Teamarbete runt patienten är viktigt 

Under intervjuerna framkom det att på flera av informanternas arbetsplatser fanns det andra 

professioner inom hälsosektorn, som exempelvis läkare, sjuksköterskor och psykologer. Den 

gemensamma uppfattningen och erfarenheten var att tillgången till dessa, enskilt eller genom 

teamarbete är en stor tillgång för att kunna hjälpa, och är viktig för att ge bästa möjliga vård 

till patienten. Några informanter beskrev IPV som ett trauma vilket kunde vara svårt att 

bemöta som fysioterapeut och att det då kunde vara värdefullt att koppla in exempelvis en 

psykolog. I ett multiprofessionellt team vet varje profession vad deras uppgift kring patienten 

är vilket skapar trygghet för patienten men även inom personalgruppen.  

F - “Vi satt och pratade rätt mycket, jag hjälpte henne med kuratorkontakt och pratade med 

hennes läkare. Det blir ju som ett teamarbete, att vi fick vara flera som hjälpte den här 

kvinnan med hennes situation.”  

5.6 Stort behov av ökad kunskap  

Under intervjuernas gång berättade informanterna även om sina upplevelser och erfarenheter 

av deras utbildning om IPV, både under grundutbildningen och på arbetsplatsen. 

 

5.6.1 Grundutbildningen behöver mer innehåll om våldsutsatthet 

Flera deltagares upplevelse var att utbildningen om IPV under grundutbildningen var minimal 

eller helt obefintlig. En av informanterna var av motsatt uppfattning och ansåg att 

grundutbildningen hade haft med utbildning om IPV, där identifiering och förekomst hade fått 

stort utrymme. Samtliga deltagare beskrev att de saknar praktisk träning i hur de ska gå till 

väga om de möter en våldsutsatt i klinik och att det var något de saknade i grundutbildningen. 
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Svårigheterna ansågs vara exempelvis vad som ska frågas, när och hur en undersökning bör 

gå till. De deltagare som uttryckte avsaknad av utbildning om våld i grundutbildning var 

samstämmiga i att erfarenhet skapar trygghet i mötet med våldsutsatta men att den tryggheten 

troligen hade kommit tidigare om det hade funnits med i grundutbildningen.  

B- ”Ja alltså framför allt någon form av liksom lite praktiskt hur man ska bete sig, vilka 

frågor bör man ställa vilka frågor bör man inte ställa, vad ska jag göra nu. För att hade jag 

inte jobbat här så hade jag inte haft en aning liksom.”  

5.6.2 Utbildning är färskvara  

Några av informanterna lyfter att de har haft möjlighet att gå halv - eller heldagsutbildningar 

om IPV på sin arbetsplats, men att sådan kunskap behöver uppdateras med jämna mellanrum. 

En av deltagarna ansåg att utbildning om IPV borde hållas uppdaterat på samma sätt som 

HLR eller den årliga brandutbildningen.  

D - ”Alltså jag tycker att jag har en bas… men man behöver hålla det uppdaterat då det finns 

många olika sorters våld. En behöver fortsätta gå utbildningar och ha interna diskussioner.” 

5.6.3 Eget ansvar för vidareutbildning  

Under intervjuerna framkom att några av informanterna ansåg att det ligger ett stort eget 

ansvar för att tillskansa sig kunskap inom fysioterapeutyrket generellt men utbildningar om 

våld i synnerhet. Flera upplevde att det krävs ett stort eget intresse för ämnet för att få tillgång 

till kunskapen, vilket gör att inte alla på arbetsplatsen besitter den.  

C -”I vårt yrke behöver man utbilda sig själv och ha koll på vilka utbildningar som finns.”  

5.6.4 Arbetsgivarens ansvar att möjliggöra kunskap. 

Informanterna beskrev att de behövde ta eget ansvar för att utbilda sig om våld, vilket ansågs 

borde vara arbetsgivarens ansvar. Det beskrevs att det är bra med eget intresse för att vilja lära 

sig mer, men att sådan kunskap borde finnas hos samtliga på arbetsplatsen och inte enbart hos 

vissa. Flera informanter beskrev att de har upplevelse av att kollegor inte vågar fråga om 

våldsutsatthet eller vet hur de ska hantera svaret om frågan ställs. Sådan kunskap hade enligt 

informanterna kunnat öka i gruppen om arbetsgivaren tog ansvar för att fler skulle utbilda sig 

samt att det fanns tydliga rutiner vid bemötande av våldsutsatta beskrivna på arbetsplatsen.      

  E - ”Jag upplever att flera av mina kollegor är lite rädda för att fråga om våldsutsatthet och 

inte vet hur de ska göra eller bemöta det.”  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka fysioterapeuter som arbetar i primärvården vad gäller 

deras upplevelser och erfarenheter kring att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som 

utsätts för våld i nära relation.  

          Analysen resulterade i att sex kategorier identifierades; Våga ta frågan, Våldets stora 

komplexitet, Vikten av att bygga allians, Patientens behov styr undersökningen, 

Fysioterapeuten åtgärdar skada och erbjuder hjälp, Stort behov av ökad kunskap. Studiens 

informanter ansåg att identifiering av individer som utsatts för IPV är utmanande och svårt. 

Identifieringen bygger på flera delar, som att uppfatta signaler, lyssna på magkänslan, frågans 

formulering, förtroende mellan patient och terapeut och förmågan att lyssna och bemöta 

patientens svar. Att våga fråga ansågs vara grunden för identifiering, men stöds sällan upp 

med riktlinjer och rutiner från arbetsplatsen, vilket kunde resultera i att alla patienter inte får 

frågan. Brist på kunskap beskrevs som en försvårande faktor för identifiering då det fått lite 

plats i grundutbildning och på arbetsplatser. En generell ökad kunskap hos fysioterapeuter och 

andra hälsoprofessioner ansågs kunna stärka vården och identifiering av utsatta individer. 

          Den gemensamma uppfattningen hos informanterna var att en undersökning av en 

våldsutsatt är lik en vanlig undersökning med tillägget att de agerar med extra tydlighet och 

försiktighet. Avsaknad av rutiner gjorde att informanterna fick lita på sin erfarenhet och 

försöka göra patienten delaktig och således ge dem kontroll och trygghet vid undersökningen.  

          Behandlingen för våldsutsatta beskrev informanterna som varierande och behövde 

anpassas efter individens behov, men vanligtvis med fokus på den fysiska skadan då specifika 

behandlingsmetoder saknas. Informanterna var överens om att teamarbete med andra 

hälsoprofessioner var gynnsamt i behandlingen för att ge patienten bästa möjliga vård. 

Upplevelsen hos fysioterapeuterna var att de kan göra mycket, men att det är hjälpsamt att 

kunna ta kontakt med socialtjänst eller kvinnojour som har bättre resurser när kunskapen inte 

räcker till. Att informera patienten om vilken hjälp som finns att tillgå av terapeuten själv och 

andra instanser ansåg informanterna vara hjälpsamt för den utsatta patienten.  

6.2 Resultatdiskussion   

I studien framkom det att en nyckelfaktor för att identifiering av IPV är att våga ta frågan. 

Detta stärks av en systematisk översikt som menar att tillägg av en enda fråga kan öka 

identifieringen av utsatta kvinnor (20). I enlighet med detta understryker Socialstyrelsen 

vikten av att frågan om våld ställs då kvinnan kan känna sig uppmärksammad och vågar 
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berätta (4). Trots att ställa frågan ansågs som den viktigaste faktorn för identifiering framkom 

det att den inte alltid ställs. Avsaknad av misstanke, rädsla, brist på rutiner och kunskap av att 

bemöta svaret kunde bidra till att frågan undveks i patientmötet. Detta överensstämmer med 

andra studier som lyfter att sådana faktorer kan vara hinder för vårdpersonal att screena för 

IPV (12,15,16, 21). Riktlinjer, rutiner och mer kunskap hade eventuellt kunnat underlätta och 

minska risken för utebliven identifiering.  

          I intervjustudien beskrevs att frågan om våld sällan möter negativa reaktioner, snarare 

tacksamma. I en rapport av NCK presenteras att kvinnor uppskattar att frågan ställs på rutin 

då våldet inte alltid syns som en fysisk skada, men också för att det signalerar att det är 

vanligt förekommande problem som vården tar på allvar (4). Studien visade också att hur 

frågan formulerades och dess timing kunde vara avgörande för hur patienten väljer att svara, 

vilket överensstämmer med tidigare forskning (22). Genom att ställa frågan under rätt 

omständigheter och i en trygg miljö kan förtroende skapas till fysioterapeuten, vilket gör att 

de har en nyckelroll (23). I subkategorin Samtalet grundar sig i förtroende lyfts erfarenheten 

att det är svårt att balansera att vilja ställa frågan på rutin med vikten av att bygga upp ett 

förtroende först. Att patienter känner skuld eller skam och inte öppnar upp sig om 

våldsutsatthet för vårdpersonal, framkommer som vanligt förekommande i tidigare forskning 

(10). Informanterna beskrev liknande upplevelser. Detta skulle kunna antas vara en 

försvårande faktor i identifieringen, då det kvittar hur kunnig fysioterapeuten är om patienten 

inte vill prata om det. Erfarenheten av en lyckad identifiering baserades på en stödjande miljö 

genom öppenhet för samtalet, lyhördhet och visa att patientens berättelse är viktig då, vilket 

går i linje med tidigare forskning (22, 24).  

          Gällande undersökning framkom det i studien att sådan liknar de vid andra besök, men 

med extra tydlighet och försiktighet. De två manliga deltagarna beskrev att det var viktigt att 

vara medveten om den maktskillnad som föreligger mellan fysioterapeuten och patienten och 

hur det kan skapa obehag vid den fysiska undersökningen om kvinnan varit våldsutsatt av en 

man. Detta ansågs vara en försvårande faktor i det dagliga arbetet, vilket hanterades genom att 

erbjuda en kvinnlig terapeut. Dessa tillvägagångssätt stärks av en studie som beskriver att 

undersökning kan skapa känslor hos individen av att det återupplever övergreppet (25). Detta 

kan tänkas vara en faktor som skulle kunna behöva mer riktlinjer då det kan påverka det 

dagliga arbetet för manliga terapeuter som också möter dessa kvinnor. Fysisk undersökning 

ansågs vara viktig då det ger möjlighet att upptäcka fysiska skador.  

          I studien framkom det att behandlingen vid IPV varierar och bygger på vad som 

framkommer i anamnes och undersökning. De lyfte att de alltid eftersträvar att individanpassa 
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sina metoder, vilket är i linje med utbildningsmaterialet utformat av Socialstyrelsen (8). Den 

generella uppfattningen var att det finns lite specifika rutiner och riktlinjer för specifika 

behandlingsåtgärder vid IPV och att fokus således blir mycket på problematiken eller skadan 

de söker vård för. Träningsbehandling och basal kroppskännedom beskrevs som välanvända 

metoder. Faktorer som underlättade arbetet var kontakten med andra instanser som 

exempelvis socialtjänsten men också att arbeta i team. Teamarbete bekräftas som en 

framgångsfaktor då alla vårdprofessioner kan bidra för att ge en individ bästa möjliga vård i 

en tidigare studie (26). Det finns stora brister vad gäller evidens för identifiering och 

behandling vid IPV (10,11,15–17, 27), och således ett stort behov av framtida forskning inom 

ämnet generellt men också specifikt mot fysioterapi. Bristen på rutiner och riktlinjer skulle 

kunna förklaras av just den bristen. Med det i åtanke vore framtida forskning i syfte att 

utforma rutiner för identifiering, undersökning och behandling nödvändig för att säkerställa 

att fysioterapeuterna får rätt förutsättningar. 

          I kategorin Stort behov av ökad kunskap uttrycks det att fysioterapeuter och andra 

vårdprofessioner har stort ansvar för identifiering av IPV. För att kunna möta det ansvaret 

beskrevs ett behov av både mer utbildning och förutsättningar. Den generella uppfattningen är 

att grundutbildningen och arbetsplatsernas utbildning inom ämnet är bristfällig, vilket leder 

till att individer får ta ett eget ansvar för att utbilda sig. Studier lyfter liknande problematik, att 

både grundutbildning och vidareutbildningar är bristande vilket skapar en stor kunskapslucka 

i dagens hälso- och sjukvård, inte minst inom fysioterapin (9–12, 15–17, 21,28, 29). 

Informanterna var överens om att kunskapen de fått via grundutbildning eller utbildningar på 

arbetsplatsen har gett en grund, men att kunskapen alltid behöver uppdateras och utvecklas. 

Genom mer utbildning och kunskap inom ämnet skulle möjligen fler kvinnor kunna 

identifieras och få den hjälp de behöver vid vårdbesök.  

          Nyligen presenterade Socialstyrelsen nya föreskrifter där det har införts nya krav på 

vårdgivare att fastställa rutiner för när personal inom verksamheten ska ställa frågor om våld 

(29). Detta kan möjligen leda till en stärkt position för fysioterapeuter som efterfrågar rutiner 

och riktlinjer för identifiering av våldsutsatta att luta sig på. Slutligen visar studien att 

efterfrågan på utbildning är stor, men att utbildare inom ämnet saknas. Det är således ett stort 

behov av mer kunskap och utbildade individer, varför vidare forskning inom ämnet är både 

önskvärt och nödvändigt.  

6.3 Metoddiskussion 

Informanterna valdes genom bekvämlighetsurval vilket utifrån författarnas bedömning visade 
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sig vara lämpligt relaterat till studiens tidsramar. Användning av bekvämlighetsurval anses 

vanligen inte vara den mest lämpade metoden vid kvalitativa ansatser, ett strategiskt urval 

hade möjligen varit ett bättre alternativ för att ge en än mer ökad variation av deltagare (19). 

Genom att välja deltagare som besitter olika erfarenheter inom olika delar av det studerade 

området finns möjligheten att belysa ämnet ur olika aspekter vilket ger förutsättningar för en 

djupare analys av forskningsfrågan, vilket stärker den metodiska säkerheten (30,31). Att 

använda sig av ett bekvämlighetsurval där de första som tackade ja att delta i studien kan ha 

påverkat resultatet genom att begränsa variationen av de som deltar i studien. Variationen 

mellan deltagarna visade sig dock bli stor vad gäller geografisk spridning, år verksam som 

fysioterapeut och informanternas kön. En aspekt som är värd att nämna är att den äldsta 

deltagaren var 40 år. Det skulle kunna bero på att färre äldre individer använder sig av sociala 

medier i samma utsträckning som yngre vilket skulle innebära att rekryteringsinformationen 

inte nått alla åldersgrupper. Detta kan således ha påverkat resultatet genom att bilden vinklats 

utifrån yngre fysioterapeuters erfarenheter. Att rekryteringen skapade en viss spridning av kön 

hos deltagarna, 4 kvinnor och 2 män, såg författarna som något positivt då det troligen gav en 

bredare bild av fenomenet. En möjlig orsak till att något fler kvinnor än män engagerar sig 

skulle kunna vara att fler kvinnor är medlemmar i grupper på sociala medier eller att fler 

kvinnor arbetar inom primärvården. Processen för rekrytering var dock omfattande och 

således bör män haft samma möjligheter som kvinnor att delta. Detta kan möjligen spegla en 

verklighet om att det finns en svårighet att engagera män i frågan, vilket skulle kunna bero på 

bristande intresse och/eller erfarenhet. Att informanterna i denna studie både var kvinnor och 

män har troligen påverkat resultatet positivt och kan indikera på att fler män engagerar sig, 

dels på grund av att grundutbildningen numera inkluderar viss utbildning i frågan, samt att 

frågan är aktuell i samhällsdebatten. Många våldsutsatta möter troligen en manlig terapeut, 

och dessa individer ska ha samma möjlighet att identifieras (4).  

          Då deltagande var frivilligt finns det möjlighet att enbart individer som tycker frågan är 

viktig tog kontakt med författarna. Således kan resultatet möjligen spegla uppfattningen hos 

de som har ett större engagemang för frågan än den generella uppfattningen hos terapeuter 

inom primärvården. Att utesluta individer som inte visade intresse för frågan kan ha påverkat 

resultatet då dessa fysioterapeuters upplevelse och erfarenheter inom ämnet inte inkluderats. 

Deras erfarenhet hade troligen sett annorlunda ut mot de informanter som deltog i studien, och 

hade kunnat ge en bredare bild av ämnet i fråga. Fördelen med intresserade och engagerade 

deltagare var dock att de gav utförliga och innehållsrika svar vilket gav en kärnfull slutanalys. 

     Att båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer underlättade för att säkerställa 
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att intervjun och informanternas svar höll sig till det efterfrågade ämnet. Följdfrågorna i 

intervjun bedömde författarna som fördelaktiga för resultatet då de gav en djupare dialog och 

mer utvecklade svar. Variationen i följdfrågorna kan dock ha påverkat resultatet negativt då 

samtliga informanter inte fick samma följdfrågor och de kan omedvetet ha förändrats i takt 

med att författarna fått mer kunskap om ämnet. Det kan möjligen resulterat i att de har 

vinklats på ett sätt som påverkat informantens svar och berättelse. Således bedömde 

författarna att användning av semistrukturerad intervjuguide kan ha haft både fördelar och 

nackdelar för slutanalysen.  

          Författarna använde sig genomgående av forskartriangulering (19) mellan varandra och 

genom att involvera handledaren vid varje steg i analysen. Detta för att stärka kvalitén på 

studien och analysen. Genom att diskutera all information och data genomgående och 

grundligt bearbeta meningsskiljaktigheter eller eventuella osäkerheter avsåg författarna att 

stärka studiens trovärdighet. Då författarna hade viss förförståelse inom ämnet var det viktigt 

att ha det i åtanke, och genom diskussion säkerställa att det inte påverkade studiens kvalité. 

Detta är viktigt ur en etisk aspekt då informanterna inte hade möjlighet att följa eller tycka till 

om analysen, och därmed inte kunnat uttrycka om de upplevde att författarna hade dragit 

felaktiga slutsatser. Trots att deltagarna fanns inom ett visst åldersspann går det att 

argumentera för att det finns en viss överförbarhet relaterat till den övriga spridningen av 

deltagare. Däremot är deltagarantalet litet vilket gör att det inte är överförbart till en större 

population. Det är således upp till läsaren genom att urval, analysmetod och kontext är 

utförligt beskrivet avgöra om resultatet från den aktuella studien är överförbart till andra 

sammanhang.  

6.4 Konklusion 

Deltagarna upplevde att identifiering, undersökning och behandling av våldsutsatta kvinnor är 

både utmanande och svårt. Det saknas rutiner för identifieringsprocessen men också för 

undersökning och behandling. Fysioterapeuterna ansåg att de tillsammans med andra 

vårdprofessioner besitter en nyckelroll till att identifiera och behandla dessa kvinnor. 

Deltagarnas erfarenhet av ämnet varierade men det fanns en gemensam syn i brist på kunskap. 

Att våga fråga ansågs vara den viktigaste faktorn för att identifiera individer utsatta för IPV. 

Studien belyser det utbredda samhällsproblemet IPV ur ett fysioterapeutiskt perspektiv och de 

betydande brister som finns av att identifiera detta. Tidigare forskning, gemensamt med 

aktuell studie, pekar på att ytterligare forskning är önskvärt för att möta behovet av utbildning 

och på så sätt möjliggöra att fler individer identifieras inom primärvården.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  

Författarna för studien presenterar sig. 

Frågeområden  

A) Bakgrund om informanten  

o Hur gammal är du? 

o Hur länge har du arbetat som fysioterapeut/sjukgymnast? 

o Hur länge har du varit verksam inom primärvården? 

o Berätta lite om arbetsplatsen du arbetar på? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

o Har du vidareutbildat dig efter utförda universitets/högskolestudier?  

o Om Ja, vilken typ av utbildning?  

B) Informantens erfarenhet av att identifiera kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation.  

1)Berätta om din(a) erfarenhet(er) i rollen som fysioterapeut av att identifiera kvinnor som 

utsätts för våld i nära relation?  

o Vad var det som väckte misstanke om att någon utsätts för våld i nära relation?  

o Finns det specifika symptom som du brukar koppla samman med individer som utsätts 

för våld?  

o Upplever du att några av patienterna försöker dölja sina skador? 

C) Informantens erfarenhet och upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relation.  

1) Ställer du frågan om våld i nära relation vid varje patientmöte?  

o Om Ja, Vad brukar du få för reaktioner på frågan?  

o  Om Nej, Finns det någon anledning till att frågan inte ställs?  

D) Informantens erfarenhet av att undersöka kvinnor som utsätts för våld i nära 

relation. 

o Hur ser din(a) erfarenhet(er) ut av att undersöka kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation?  

o Hur går du tillväga när du undersöker en kvinna som utsatts för våld? 

E) Informantens erfarenhet av att behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. 

o Hur ser din(a) erfarenhet(er) ut av att behandla kvinnor som utsatts för våld i nära 

relation?  



 
 

31 

o Hur går du till väga om du får reda på att någon är utsatt?  

F) Informantens utbildning i att upptäcka våld i nära relation. 

1) Hur upplever du att din utbildning kring våld i nära relation har varit?  

2)Upplever du att du fått tillräcklig utbildning för att kunna bemöta en utsatt? 

o Om Ja, vad är det för typ av utbildning? 

o Om Nej, vad tycker du saknas i utbildningsväg?  

G) Informantens egen upplevelse av hur förekommande våld i nära relation är. 

1) Hur upplever du i din roll som fysioterapeut hur förekommande våld i nära relationer är?  

2) Anser du att din roll som fysioterapeut är viktig i ämnet och på vilket sätt isåfall?  

 

Intervjuguiden kan komma att kompletteras med följdfrågor som exempelvis “kan du berätta 

mer?”, “kan du ge något exempel?”, “kan du utveckla det där?”, “hur tänker du kring det?” 

eller “hur gjorde du då?”. 
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Bilaga 2-Informationsbrev till verksamhetschefer  

 
Hej, 

Vi är två studenter vid namn Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij som läser 

fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Vi skriver nu vår kandidatuppsats och har 

valt att studera fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att identifiera, undersöka och 

behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. För att kunna göra detta har vi valt att 

göra en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer av fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar 

inom primärvården. Våldet mot kvinnor i nära relation är högaktuellt och i dagsläget finns det 

få studier gjorda på ämnet där fysioterapeuters kunskap, erfarenheter och upplevelser kring 

just detta lyfts vilket är anledningen till att vi gör studien. Vår förhoppning är att studien 

kommer bidra till att öka kunskapen i ämnet för de som deltar i studien och de som tar del av 

det färdiga materialet, samt ligga till grund för utveckling av identifiering, undersöknings- och 

behandlingsmetoder för fysioterapeuter som möter dessa kvinnor inom primärvården.  

 

Vi vänder oss till er för att be om godkännande att möjligen låta er fysioterapeut delta i 

studien för att kunna dela sina upplevelser och erfarenheter av att möta kvinnor som utsätts 

för våld i nära relation. För att kunna delta i studien behöver de fysioterapeuter som tillfrågas 

ditt godkännande som verksamhetschef, vilket vi härmed efterfrågar och ber dig förmedla till 

oss om deltagandet är möjligt.  

 

Intervjun kommer beroende på covid-19 pandemins läge och fysioterapeutens önskemål bestå 

av antingen fysiska möten eller en digital intervju och pågå i ca 30-40 minuter. Frågorna i 

intervjun kommer bestå av frågor om bakgrund- och yrkeserfarenhet som fysioterapeut, 

utbildning angående våld i nära relation, samt upplevelser och erfarenheter av att identifiera, 

undersöka och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Risker som kan föreligga 

för att delta i studien är att känna sig obekväm om någon fråga inte kan besvaras eller att 

missförstånd uppstår under intervjuns gång, utöver det bedöms ingen risk föreligga för 

informanten. För de som kommer att delta i studien garanteras konfidentialitet igenom hela 

processen och då intervjuerna kommer att spelas in garanteras även konfidentialitet för dessa 

genom att inspelningen sker på samt sparas ned på en lösenordskyddad dator, vilka också 

kommer raderas helt efter examensarbetets godkännande. Deltagandet är frivilligt och kan 

närsomhelst avbrytas utan vidare motivering och datan informanten har delgett kommer då att 

raderas helt.  
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Om era fysioterapeuter får godkännande att delta i studien kommer ett informationsbrev att 

skickas ut till de på er arbetsplats snarast. Informationsbrevet till deltagare bifogas även till er 

för möjlighet till ytterligare information om studien och för att läsa igenom före godkännande 

om så önskas. Resultat för studien kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org vid 

studiens slut och vid önskemål kan resultatet även skickas till dig som verksamhetschef samt 

berörda deltagare.  

Vid eventuella frågor angående studien får ni gärna hör av er till oss.  

Vänliga hälsningar, 

Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij 

 

Mentor i Uppsala: Lena Zetterberg, Leg. Fysioterapeut  

Ansvariga för studien: Uppsala universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 3 - Informationsbrev till leg. fysioterapeuter.  
Hej, 

Vi är två studenter vid namn Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij som läser 

fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats och 

har valt att studera fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att identifiera, undersöka 

och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi skriver det här brevet för att 

informera om studien samt tillfråga om ditt deltagande.  

 

Varför genomförs studien och varför efterfrågas ditt deltagande?  

Våldet mot kvinnor i nära relation är högaktuellt och i dagsläget finns det få studier gjorda på 

ämnet där fysioterapeuters kunskap, erfarenheter och upplevelser kring just detta lyfts vilket 

är anledningen till att vi gör studien. Fysioterapeuter är för många en första och kanske den 

enda kontakten med vården, vilket gör att de har en nyckelroll i att identifiera de kvinnor som 

utsätts för våld och att behandla de problem som medföljer. Då fysioterapeuter inom 

primärvården dagligen möter ett flertal patienter tror vi att du som arbetar på en sådan 

mottagning har värdefull information för vår studie. Vår förhoppning är att studien kommer 

bidra till att öka kunskapen i ämnet för dig som deltar i studien och för de som tar del av det 

färdiga materialet, samt ligga till grund för utveckling av identifiering, undersöknings- och 

behandlingsmetoder för fysioterapeuter som möter dessa kvinnor. Genom det här 

informationsbrevet ber vi därför om ditt deltagande för att besvara vårt syfte som är: ” att 

undersöka fysioterapeuter som arbetar i primärvården vad gäller deras upplevelser och 

erfarenheter kring att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer”. Skulle du vara intresserad av att delta och delge dina upplevelser och erfarenheter 

av att arbeta med kvinnor som utsätts för våld i nära relation?  

Vem kan delta i studien?  

Vi söker dig som är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnast och som är kliniskt verksam vid 

offentlig eller privat primärvårdsmottagning och har identifierat, undersökt eller behandlat 

kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi söker individer med minst 1 års 

yrkeserfarenhet.  

När, var och hur kommer studien att genomföras?  

Beroende på covid-19 pandemins läge och önskemål från dig som deltagare kommer intervjun 

att ske antingen som ett fysiskt möte alternativt ett digitalt möte via Zoom. Intervjun beräknas 

att ta 30–40 minuter och kommer att spelas in och anteckningar kommer komplettera 
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intervjun som minnesstöd. Tid och datum för mötet kommer att planeras tillsammans mellan 

dig som deltagare och oss. 

 

Finns det några risker med att delta i studien?  

Våld i nära relation är ett svårt och viktigt ämne som skulle kunna upplevas känsligt eller 

svårt att prata om och kan behöva övervägas om det skulle kunna vara ett hinder för att delta i 

studien. Utöver det så bedöms det inte medföra några följder eller risker för deltagande. 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun utan vidare motivering och 

datan du har delgett kommer då att raderas helt.  

 

Hur hanteras de uppgifter som vi samlar in?  

För dig som kommer att delta i studien garanteras konfidentialitet igenom hela processen och 

intervjuerna som spelas in kommer i samband med att de sparas ned också få ett kodnamn och 

sparas på en lösenordskyddad dator. Väljer du att avbryta ditt deltagande kommer alla 

uppgifter som du delgett samt inspelat material att raderas direkt. Väljer du att fullfölja 

studien kommer allt inspelningsmaterial att raderas vid arbetets godkännande.  

 

Vart kan du finna resultatet från studien? 

Resultat för studien kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org vid studiens slut och 

vid önskemål kan resultatet skickas till dig som har deltagit. Studien beräknas att vara klar i 

januari 2023.   

Finner du intresse i det här ämnet och vill delta i den här studien eller har frågor angående 

studien får du gärna höra av dig till oss.  

Vänliga hälsningar, 

Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij 

 

Mentor i Uppsala: Lena Zetterberg, Leg. Fysioterapeut  

Ansvariga för studien: Uppsala universitet, Sverige 

 

 
 

 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 4-Informationsbrev till sektioner inom primärvården.  
Hej, 

Vi är två studenter vid namn Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij som läser 

fysioterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats och 

har valt att studera fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att identifiera, undersöka 

och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi skriver det här brevet för att 

informera om studien samt tillfråga om ditt deltagande.  

 

Varför genomförs studien och varför efterfrågas ditt deltagande?  

Våldet mot kvinnor i nära relation är högaktuellt och i dagsläget finns det få studier gjorda på 

ämnet där fysioterapeuters kunskap, erfarenheter och upplevelser kring just detta lyfts vilket 

är anledningen till att vi gör studien. Fysioterapeuter är för många en första och kanske den 

enda kontakten med vården, vilket gör att de har en nyckelroll i att identifiera de kvinnor som 

utsätts för våld och att behandla de problem som medföljer. Då fysioterapeuter inom 

primärvården dagligen möter ett flertal patienter tror vi att du som arbetar på en sådan 

mottagning har värdefull information för vår studie. Vår förhoppning är att studien kommer 

bidra till att öka kunskapen i ämnet för dig som deltar i studien och för de som tar del av det 

färdiga materialet, samt ligga till grund för utveckling av identifiering, undersöknings- och 

behandlingsmetoder för fysioterapeuter som möter dessa kvinnor. Genom det här 

informationsbrevet ber vi därför om ditt deltagande för att besvara vårt syfte som är: ” att 

undersöka fysioterapeuter som arbetar i primärvården vad gäller deras upplevelser och 

erfarenheter kring att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer”. Skulle du vara intresserad av att delta och delge dina upplevelser och erfarenheter 

av att arbeta med kvinnor som utsätts för våld i nära relation?  

Vem kan delta i studien?  

Vi söker dig som är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnast och som är kliniskt verksam vid 

offentlig eller privat primärvårdsmottagning och har identifierat, undersökt eller behandlat 

kvinnor som utsätts för våld i nära relation. Vi söker individer med minst 1 års 

yrkeserfarenhet.  

När, var och hur kommer studien att genomföras?  

Beroende på covid-19 pandemins läge och önskemål från dig som deltagare kommer intervjun 

att ske antingen som ett fysiskt möte alternativt ett digitalt möte via Zoom. Intervjun beräknas 
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att ta 30-40 minuter och kommer att spelas in och anteckningar kommer komplettera intervjun 

som minnesstöd. Tid och datum för mötet kommer att planeras tillsammans mellan dig som 

deltagare och oss. 

 

Finns det några risker med att delta i studien?  

Våld i nära relation är ett svårt och viktigt ämne som skulle kunna upplevas känsligt eller 

svårt att prata om och kan behöva övervägas om det skulle kunna vara ett hinder för att delta i 

studien. Utöver det så bedöms det inte medföra några följder eller risker för deltagande. 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst avbryta intervjun utan vidare motivering och 

datan du har delgett kommer då att raderas helt.  

 

Hur hanteras de uppgifter som vi samlar in?  

För dig som kommer att delta i studien garanteras konfidentialitet igenom hela processen och 

intervjuerna som spelas in kommer i samband med att de sparas ned också få ett kodnamn och 

sparas på en lösenordskyddad dator. Väljer du att avbryta ditt deltagande kommer alla 

uppgifter som du delgett samt inspelat material att raderas direkt. Väljer du att fullfölja 

studien kommer allt inspelningsmaterial att raderas vid arbetets godkännande.  

 

Vart kan du finna resultatet från studien? 

Resultat för studien kommer att publiceras på http://www.diva-portal.org vid studiens slut och 

vid önskemål kan resultatet skickas till dig som har deltagit. Studien beräknas att vara klar i 

januari 2023.   

 

Finner du intresse i det här ämnet och vill delta i den här studien eller har frågor angående 

studien får du gärna höra av dig till oss. 

Vänliga hälsningar, 

Filippa Blomqvist och Sara Hallerboij 

 

Mentor i Uppsala: Lena Zetterberg, Leg. Fysioterapeut 

Ansvariga för studien: Uppsala universitet, Sverige 

 

 

http://www.diva-portal.org/
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Bilaga 5 – Informationsbrev för publicering på sociala medier.  

EFTERLYSNING av deltagare till studie sökes där vi undersöker fysioterapeuters upplevelse 

och erfarenheter kring att bemöta kvinnor som utsätts för våld i nära relationer! 

 

Hej! Mitt namn är Filippa Blomqvist och läser sista terminen på fysioterapeutprogrammet på 

Uppsala universitet. Jag och min kurskamrat Sara Hallerboij sitter just nu med vårt 

examensarbete och behöver rekrytera fysioterapeuter till att delta i vår studie.  

 

Våld i nära relationer är ett av dagens stora hälsoproblem och tyvärr finns det inte mycket 

tidigare studier kring fysioterapeuternas kunskap inom det här ämnet. Syftet med vår studie är 

att ta reda på hur fysioterapeuters erfarenheter och upplevelse är av att bemöta, identifiera och 

behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Med detta har vi förhoppning på att 

öka kunskapen kring ämnet och bidra till mer undersöknings- och behandlingsmetoder samt 

öka kunskapen kring att bemöta, identifiera och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära 

relationer.  

 

Studien kommer baseras på intervjuer och därav är vi ute efter legitimerade 

fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar inom primärvården. Intervjuerna kommer pågå 

mellan 30-40 minuter och kommer ske under ett fysiskt möte eller digital intervju. Frågorna 

under intervjun kommer innehålla bakgrund- och yrkeserfarenhet som fysioterapeut, 

utbildning angående våld i nära relation, samt upplevelser och erfarenheter av att identifiera, 

undersöka och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation. 

 

Om detta är något ni eller någon av era kollegor skulle vara intresserade av att delta i, är ni 

varmt välkomna att skicka ett meddelande till mig eller Sara här på Facebook så kommer ni få 

ytterligare ett informationsbrev med mer information snarast. Om det finns några fler frågor 

kring studien går det jättebra att höra av sig till oss också. 

 

 

Tack på förhand! 

Hälsningar Filippa och Sara 
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Bilaga 6 – Blankett för godkännande från Nära vård och hälsa. 

 

 
Ansökan om godkännande att genomföra forskningsstudie inom den offentliga 
Primärvårdens verksamheter samt inom VO funktionshinder, Region Uppsala 
 
 

Huvudsökande 

Namn: Klicka eller tryck här för att ange text. 

E-post: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Institution/Verksamhet: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Universitet/Högskola/Förvaltning/Annat: Klicka eller tryck här för att ange text. 
 

Forskningsstudie 

Titel: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Syfte: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Tidsperiod för genomförande 
av studie: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Förväntat åtagande från 
vårdpersonal: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

Beräknad tidsåtgång från 
vårdpersonal: 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Medsökande 

Namn: Klicka eller tryck här för att ange text. 

E-post:  Klicka eller tryck här för att ange text. 

Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Institution: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Universitet/högskola/annat: Klicka eller tryck här för att ange text. 

  
 Medsökande 

Namn: Klicka eller tryck här för att ange text. 

E-post:  Klicka eller tryck här för att ange text. 

Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Institution/Verksamhet: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Universitet/Högskola/Förvaltning/Annat: Klicka eller tryck här för att ange text. 

 
Medsökande 

Namn: Klicka eller tryck här för att ange text. 
E-post:  Klicka eller tryck här för att ange text. 

Telefonnummer: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Institution/Verksamhet: Klicka eller tryck här för att ange text. 

Universitet/Högskola/Förvaltning/Annat: Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Godkännande gäller ansökan till etikprövningsnämnd  Ja☐ Nej☐ 

När etiskt godkännande inkommit ska det skickas till  

apc.forskning@regionuppsala.se.  
 

 

 

Etiskt godkännande finns   Ja☐ Nej☐ 

 

Om ja, ange nummer på beslut………………………………………………………….. 

 

Ifylld blankett, projektplan samt etikprövningsnämndens godkännande e-postas till 
funktionsbrevlådan, apc.forskning@regionuppsala.se vid APC-forskning och Forskning 
Funktionshinder, Nära vård och hälsa, Region Uppsala.  
 

 

 Ansökan beviljas ☐ 

 Ansökan avslås ☐ 

 

 Ev kommentarer till sökanden från NVH:  

 

Ansökan bereds av: 

FoUU-avdelningen, APC-forskning och Forskning Funktionshinder, Nära vård och hälsa, Region 

Uppsala                                                                             

 

Koordinator APC-Forskning och                                     FoUU-chef 
Forskning Funktionshinder                                  

 

 

……………………...……………………           .…….……….………………………… 

Datum/Underskrift                 Datum/Underskrift 

 

 

 

 

 
 

mailto:apc.forskning@regionuppsala.se
mailto:apc.forskning@regionuppsala.se
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Bilaga 7-Blankett för godkännande av deltagande i studien.  
 

 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

• Jag samtycker till att delta i studien” Fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av 

att identifiera, undersöka och behandla kvinnor som utsätts för våld i nära relation.” 

• Jag samtycker till att den inspelade intervjun sparas i en lösenordsskyddad dator på det 

sätt som beskrivs i informationsbrevet för studien fram till studiens slut.  

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 Namnförtydligande 
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