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ABSTRACT 

Purpose: The aim of this study was to explore the experience of treatment in physical 

therapy, among a group of women who had experienced intimate partner violence, and to get 

knowledge in these women´s thoughts about their complains in relation to being a victim of 

intimate partner violence.  

Method: The study had a qualitative explorative design. Eight semistructured intervjues were 

made. The intervjues were transcribed and analysed with qualitative content analysis. 

Results: To be a victim of intimate partner violence has consequences physically,   

emotionally and behaviorally.  Of importance for treatment by physical therapist were to be 

asked about violence and the competence of the physical therapist in care for victims of 

intimate partner violence in respect of safety, sensitivity to touch and personal boundaries and 

to give information.  

Conclusion: The physical therapists knowledge in the care of victims of intimate partner 

violence, and to be asked about violence by the physical therapist, are of great importance for 

the percieved experience of the physical therapy treatment. 
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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarenhet av bemötande vid fysioterapi hos en grupp 

kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer samt att få kunskap om kvinnornas 

uppfattning om sina besvär i relation till att de utsatts för våld.  

Metod: Studien hade en kvalitativ, explorativ design. Åtta semistrukturerade intervjuer 

genomfördes.  Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Att vara våldsutsatt påverkade informanterna fysiskt, känslo- och beteendemässigt. 

Av vikt i mötet med fysioterapeuten var att bli tillfrågad om våldsutsatthet och att 

fysioterapeuten hade kompetens i omhändertagande av våldsutsatta med avseende på 

trygghet, sårbarhet för beröring och gränssättning samt att ge information.  

Konklusion: Att fysioterapeuter uppmärksammar frågan om våld och har kompetens i 

omhändertagandet av våldsutsatta kan ha stor betydelse för våldsutsattas upplevelse av 

bemötande vid fysioterapi.  

Nyckelord: Domestic violence, intimate partner violence, physical therapy, Posttraumatic 

stress disorder, chronic pain 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 

Våld i nära relationer har omfattande konsekvenser för de som drabbas och våldet är utbrett i 

vårt samhälle idag (Brå, 2014; Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001; NCK, 

2014;). Besvär som stressymptom, depression, ångest, ätstörningar, smärta, yrsel och 

huvudvärk kan ha sina orsaker i våld i nära relationer (Widding Hedin, 2002). Flera av dessa 

besvär är vanliga diagnoser inom fysioterapeuters yrkesområde, vilket är en utgångspunkt för 

denna studie. Våld i nära relationer kan ske i alla slags relationer. Denna studie avgränsas till 

att handla om kvinnor och genusrelaterat våld som definieras enligt följande:   

”Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i 

fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, inklusive hot om sådana 

handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker offentligt eller privat”  

( Förenta nationerna, 1979).    

1.2 Historik 

Arbetet med att stoppa våld mot kvinnor, globalt, har sin grund i förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna som antog av Förenta nationerna (FN) 1948. Där fastställs i stadgar 

att envar har rätt till liv, frihet och säkerhet. Dessa har arbetats vidare med och utvecklats i 

olika organ och kommittéer under årens lopp. År 1993 antog generalförsamlingen i FN en 

deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor (FN). Som ett led i FN-deklarationen 

tillsattes i Sverige den statliga utredningen Kvinnovåldskommissionen. Kommissionens 

slutbetänkande resulterade i Kvinnofridsreformen som antogs av riksdagen 1998 (SOU 

1995:60; Prop 1997). På uppdrag av Kvinnovåldskommisionen inrättades ett centrum inom 

hälso- och sjukvården för kvinnor som misshandlats och våldtagits, Rikskvinnocentrum, 

RKC. RKC har ett rikstäckande uppdrag som resurs för att sprida information och kunskap i 

området. Regeringen beslutade 2012 att inrätta en nationell samordnare med uppdrag att 

åstadkomma en kraftsamling för att motverka våld i nära relationer. Enligt samordnaren är det 

angeläget att hälso- och sjukvård upptäcker barn och vuxna utsatta för våld i nära relationer 

(Justitiedepartementet, 2014). I ”Föreskrifter och allmänna råd” i Socialstyrelsens 

författningssamling föreskrivs att vårdgivaren ska se till att hälso- och sjukvårdspersonalen 
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frågar om orsak till symtom eller tecken, då misstanke om våld eller andra övergrepp 

föreligger. Finns barn i familjen skall en anmälan till socialtjänst göras, samt ytterligare 

åtgärder, så som att ge information om vård och stöd samt att beakta behovet av vård fysiskt 

som psykiskt, finns beskrivet i dokumentet (SOSFS 2014).  

1.3 Förekomst 

År 2012 fick Brottsförebyggande rådet (Brå) ett uppdrag av Svenska regeringen att 

genomföra en nationell kartläggning av brott i nära relationer. Undersökningen gjordes genom 

telefonintervjuer inom ramen för Nationella trygghetsundersökningen (NTU). 

Undersökningen baserades på svar från 13 000 personer och publicerades 2014. Den visar 

bland annat att drygt var fjärde kvinna hade någon gång under livet varit utsatt för våld i nära 

relationer. Psykiskt våld är vanligare än fysiskt våld. Sammanlagt 24% av kvinnorna 

rapporterar att de någon gång blivit utsatta för psykiskt våld och 15% av kvinnorna har blivit 

utsatta för fysiskt våld (Brå 2014). År 2014 publicerades även omfångsundersökningen ”Våld 

och hälsa” av Nationellt centrum för kvinnofrid. I denna har 10 000 kvinnor och 10 000 män, 

mellan åldrarna 18 och 74, tillfrågats om utsatthet för våld under hela sitt liv. Här framkom att 

var femte kvinna hade utsatts för allvarligt sexuellt våld och lika många hade utsatts för 

upprepat psykiskt våld av en tidigare partner eller i en pågående relation (NCK, 2014). 

I ett kommittédirektiv inför arbetet för nationell samordnare mot våld i nära relationer 

redovisas att i genomsnitt 17 kvinnor per år dödades under perioden 1990-2004 av en man 

som de hade haft eller hade en nära relation med. De flesta av dessa kvinnor hade tidigare haft 

kontakt med hälso- och sjukvård eller annan instans så som sociala myndigheter 

(Justitiedepartementet, 2012). 

1.4 Våld och hälsa 

Flera studier har visat samband mellan kronisk smärta och relationsvåld (Paras et al, 2009; 

Wuest et al, 2008). En studie visar signifikant större antal personer med fibromyalgi i en 

grupp av våldsutsatta kvinnor jämfört med kontrollgrupp med personer med psykiatrisk 

åkomma och sjuksköterskor, som ej varit våldsutsatta. Paras et al (2009) har i en 

litteraturstudie där 23 studier granskats redovisat att samband fanns mellan sexuellt våld och 

ospecifik kronisk smärta, kronisk bäckensmärta och funktionella gastrointestinala besvär men 

att det däremot inte gick att finna samband mellan sexuellt våld, fibromyalgi och huvudvärk. 
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Linton (1997) har i en studie visat att risken för att drabbas av uttalad smärtproblematik var 

betydligt högre än kontrollgrupp bland kvinnor som varit utsatta för fysisk misshandel och 

fyra gånger högre vid sexuell misshandel.  

I den tidigare nämnda studien ”Våld och hälsa” har psykisk och fysisk hälsa bland 

våldsutsatta personer undersökts (NCK, 2014). Området psykisk ohälsa innefattade bland 

annat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Fysisk ohälsa innefattade ohälsodagar, det vill 

säga det antal dagar man upplevt sig inte kunna göra det man brukar på grund av fysiska 

hälsoproblem. Även psykosomatiska symtom, där fysiska besvär kan kopplas till psykisk oro, 

nedstämdhet, ångest och stress beskrevs. Dessa symtom kan vara huvudvärk, smärta i axlar 

och nacke, yrsel och återkommande tarmproblem. Fysisk ohälsa var bland de våldsutsatta 

kvinnorna dubbelt så vanligt som bland de icke utsatta, och psykosomatiska besvär ungefär 

tredubbelt så vanligt som de icke utsatta (NCK 2014). 

Genom det trauma som våld i nära relationer utgör kan PTSD utvecklas (Bennice, Resick, 

Mechanic & Astin, 2003; Briere & Jordan, 2004; Dutton et al, 2006). Främsta kriteriet för 

diagnosen PTSD är en traumatisk erfarenhet som orsakar stark rädsla, skräck och hjälplöshet 

(Brewin, Andrews & Rose, 2000). 

 PTSD har i sin tur visats ha samband med kronisk smärta (Sharp, 2001). Sharp diskuterar i 

sin studie hur gemensamma kognitiva- och beteendemässiga faktorer, så som 

undvikandebeteende och katastrofierande, som kan påvisas både vid PTSD och kronisk 

smärta, kan påverka komorbiditet. 

1.5 Normaliseringsprocessen 

"Våldets normaliseringsprocess" är en teoretisk modell som kan förklara hur en kvinna 

stannar i en relation där hon utsätts för våld och varför det många gånger är svårt att prata om 

det (Lundgren, 2004).  Normaliseringsprocessen gör att kvinnor undviker att ta upp ämnet 

med till exempel vårdpersonal. Feder, Hutson, Ramsay och Taket (2006) har visat att kvinnor 

är mer beredda att tala om våld först när de inte längre är kvar i den relation där våldet 

förekommit och de inte längre är utsatta.  Att tala om vad man varit med om kan vara mycket 

svårt. En studie visar på interna och externa faktorer som kan hindra en kvinna från att tala 

om våldet med sjukvårdspersonal. De interna hindren representeras av känslor av skam, 

skuld, rädsla för att våldet skall bli värre om det talas om, och förminskning av våldets allvar 

och tradition kring familjens betydelse. De externa hindren består av bemötande av 
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sjukvårdspersonal och tidigare negativ erfarenhet av denna (Othman, Goddard and Piterman, 

2014).   

1.6 Våld och vård 

I studien "Slagen Dam", där förekomst av våld i nära relation undersöktes, svarade 1373 

kvinnor att de har utsatts för våld av en tidigare make eller sambo eller var utsatta i nuvarande 

relation. En tredjedel av dessa kvinnor hade sökt hjälp inom olika verksamheter. Vanligast var 

att kvinnorna sökte sig till sjukvården fördelat på psykiatrin, 13% och annan sjukvård, 9%. 

Familjerådgivning, socialtjänst och kvinnojourer var exempel på verksamheter där kvinnorna 

också sökt hjälp (Lundgren et al, 2001). 

I en kvalitativ studie frågade man kvinnor med erfarenhet av relationsvåld om vilka råd de 

ville ge till vårdpersonal angående att fråga och diskutera ämnet. I studien framkom tre 

huvudsakliga råd: 1. för att minska kvinnornas känsla av misstänksamhet inför frågan kan det 

vara av värde att ge en anledning till att fråga, till exempel, att det är enligt sedvanlig rutin. 2. 

Att skapa en atmosfär av trygghet och stöd under patientmötet vilket till exempel kan vara att 

fråga om relationsvåld när patienten är helt påklädd. 3. Att erbjuda information, stöd och 

möjlighet till patienten att återkomma även om hon inte berättar om relationsvåld. Det kan till 

exempel vara tillgång till broschyrer eller anslag med information på mottagningen (Chang et 

al, 2005). 

Mycket få studier i ämnet med fysioterapeutisk synvinkel har gjorts. I en studie redovisas 151 

enkätsvar från fysioterapeuter inom öppenvård i Kalifornien, där författarna frågat om 

relationsvåld uppmärksammas i patientmötet (Clark, Smith McKenna & Jewell, 1996).  Totalt 

58 % fysioterapeuter frågade aldrig om våld i nära relationer och 1% frågade rutinmässigt 

efter relationsvåld.  (Clark, Smith McKenna & Jewell, 1996). I samma studie uppger 8% av 

de svarande att de fått undervisning om våld i nära relationer under sin fysioterapiutbildning, 

vilket var mindre än andra yrkesgrupper så som läkare, tandhygienister och sjuksköterskor där 

andelen var 40%. 

Bemötande handlar om samspel mellan människor. I denna studie avses med bemötande det 

som uttrycks i tal, handling och information på annat sätt, till exempel broschyrer.   
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1.7 Problemformulering 

Huvudvärk, smärta i kroppen och andra former av stressymtom är vanliga orsaker för att söka 

hjälp hos fysioterapeuter. Dessa besvär finns beskrivna i samband med våld i nära relationer 

(Bennice et al, 2003; Briere & Jordan, 2004; Dutton et al, 2006; Linton, 1997; NCK, 2014; 

Paras et al, 2009; Widding Hedin, 2002; Wuest et al, 2008). Det är angeläget att 

fysioterapeuter har kompetens kring problematik och omhändertagande av våldsutsatta 

kvinnor. Mot bakgrund av att det kan vara svårt för en kvinna att tala om våld i nära relationer 

och att den enda studien gjord inom yrkesprofessionen visade att mer än hälften av 

fysioterapeuter inom öppenvård aldrig frågar om våldsutsatthet uppkommer frågan om och 

hur fysioterapeuter, uppmärksammar området i patientmöten (Clark et al, 1996). Här finns en 

kunskapslucka som möjligen kan minskas med denna studie. 

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att belysa erfarenhet av bemötande vid fysioterapi hos en grupp 

kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer, och att få kunskap om kvinnornas 

uppfattning om sina besvär i relation till att de utsatts för våld. 

1.9 Frågeställningar 

1) Hur upplever kvinnor som utsatts för våld i nära relationer bemötande vid fysioterapi? 

2) Hur upplever kvinnor som utsatts för våld i nära relationer sambandet mellan sina besvär 

och relationsvåld? 

2 METOD 

2.1 Design 

Studien har en kvalitativ och explorativ design. Kvalitativ metod har valts för att det ger 

möjlighet att utforska människors egna upplevelser, erfarenheter och tankar (Malterud, 2012).  

Studien omfattade ett område som inte är väl studerat inom fysioterapin varför en explorativ, 

utforskande design ansågs lämpligt.   
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2.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval gjordes. I studien ingick åtta informanter. Bortfallet bestod i en 

planerad intervju som ställdes in, då personen i fråga rapporterade oro och ökad symtombild, 

med bland annat yrsel, inför intervjun. 

Inklusionskriterier: Deltagarna skall ha behandlats av fysioterapeut för smärta och/eller 

psykosomatiska besvär så som stressymtom under de senaste fem åren. De skall tidigare ha 

varit utsatta för relationsvåld, men vara utanför sådan relation, sedan minst ett år. Deltagarna 

skall vara över 18 år.  

Exklusionskriterier: Att inte kunna förstå och tala svenska. Våld i någon form i pågående nära 

relation. 

Nio kvinnor tillfrågades om deltagande i studien. För att rekrytera informanter togs initialt 

kontakt med fyra fysioterapienheter, på vårdcentral samt multiprofessionell hälsomottagning, 

kuratorer inom primärvård i området samt en privatpraktiserande psykoterapeut via mail och 

telefon. Muntlig information och förfrågan om möjliga deltagande gjordes på författarens 

arbetsplats, inom primärvårdsrehab. Kortfattad information med telefonnummer till 

författaren sattes upp i väntrum på en kvinnojoursmottagning och en multiprofessionell 

hälsomottagning. De kontaktade tillfrågades om de kände till kvinnor som skulle kunna vara 

lämpliga för att inkluderas i studien. De personer som hade förslag tillfrågade själva dessa 

kvinnor om deltagande och kvinnorna fick välja om de ville bli kontaktade av studiens 

författare eller om de ville ta kontakt själva. Slutligen rekryterades samtliga informanter, utom 

en, från den primärvårdsrehabmottagning där författaren arbetar. En informant rekryterades 

genom att hon själv tog kontakt efter att ha sett information på en multiprofessionell 

hälsomottagning. Bakgrundsinformation presenteras i tabell I nedan. 
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Tabell I 

Ålder Barn Orsak till att ha 

sökt fysioterapeut 

35 9, 8 och 2 år Ryggbesvär, 

Spänningshuvudvärk 

35 14 och 13 år Ryggbesvär 

38 9 och 5 år Utbredd smärta 

46 13 år Ryggbesvär, WAD 

47 16 och 15 år Rygg/bäckenbesvär 

48 17, 16 och 11 

år 

Ryggbesvär, 

diskbråcksoperation 

51 21, 18 och 14 

år 

Ledbesvär, 

ryggbesvär, 

huvudvärk 

57 2 vuxna barn Utbredd smärta, 

främst ryggbesvär 

 

Fyra av informanterna hade svensk bakgrund. De övriga fyra hade syrisk, polsk, irakisk 

respektive isländsk bakgrund. De relationer där våld förekommit har varat mellan tre månader 

och 26 år. Det är mellan fyra och 15 år sedan dessa relationer avslutades. Det förekom i 

gruppen kvarstående hot och rättsliga aktiviteter. De fysioterapeutiska behandlingar som  

deltagarna fått har innefattat träning, ergonomisk rådgivning, manuell behandling och 

övningar för ökad kroppskännedom. Informanterna hade sökt hjälp inom primärvård, 

kvinnofridsmottagning, sociala myndigheter, polis- och rättslig myndighet.  

2.3 Datainsamling 

Semi-strukturerade intervjuer gjordes. En intervjuguide användes (bilaga 1) och en 

provintervju genomfördes. Intervjuguiden modifierades efter provintervjun, så till vida att den 

första frågan på guiden sammanföll med bakgrundsinformationen och togs bort. Provintervjun 

inkluderades i studien. De intervjuade fick själva bestämma var det ville att intervjun skulle 

ske, och samtliga gjordes i författarens behandlingsrum, där separat plats för samtal finns.  

Intervjuerna spelades in. Författaren kontaktade informanterna, mellan någon dag till en 

vecka, efter intervjun för att ge möjlighet till att ändra, ta bort eller lägga till information. 

Detta resulterade i att en del av inspelat material togs bort, på informantens begäran.  

Bakgrundsinformation samlades in vilken innefattade ålder, barn, hur lång tid de var utsatta 

för våld och för hur länge sedan. Även orsak till att de sökte fysioterapi, vilken typ av 

fysioterapibehandling de fick, under hur lång tid behandlingen pågick och vilka andra 
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vårdinrättningar de fått hjälp på noterades. 

Intervjuerna spelades in. 

2.4 Databearbetning  

Intervjuerna transkriberades av författaren själv. Att författaren själv gjorde transkriberingen 

gav möjlighet till att klargöra oklarheter då minnet av intervjun var aktuell, samt att 

transkriberingen i sig är en process i databearbetningen vilket kan ge ytterligare en dimension 

av inhämtad kunskap (Malterud, 2012). Innehåll skratt, paus och tystnad skrevs ut i texten 

enligt en upprättad mall, så som (skratt) och paus mer än 2 sekunder: (…). Databearbetning 

gjordes med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004). Innehållsanalys är 

en metod att systematiskt beskriva innehållet i en kommunikation. Under årens lopp har det 

utvecklats till att även innefatta tolkning av det som kommuniceras, vilket beskriver 

underliggande, latent, innebörd i texten. Intervjuerna lästes igenom flera gånger och 

meningsbärande enheter markerades i texten. En kondensering och kodning av 

meningsbärande enheter genomfördes därefter.  Nästa steg i analysen var att gruppera de 

kodade enheterna efter gemensam innebörd vilka bildade kategorier med subkategorier. Se 

Tabell II. Utifrån kategorierna framträdde två teman vilka kunde representera det latenta 

innehållet i arbetet. Under analysarbetet fördes kontinuerlig diskussion med handledaren.  

Därutöver bjöds två olika kollegor in vid två olika tillfällen, under kategoriseringsfasen, då 

diskussion fördes för att nå konsensus i analysen och minska författarens egen påverkan, 

genom förutfattade meningar, på arbetet. Detta som ett led i forskartriangulering för att beakta 

trovärdighet. 
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Tabell II Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Subkategori Kategori 

Hon kom inte igenom 

musklerna, ingenting, kan 

kände ingenting 

Förlorad kroppskontakt Sårbarhet för beröring 

Och sen har jag upplevt nån 

gång, liksom, när man lever 

med våld, så är man liksom 

på sin, alla sinnen, man är på 

sin vakt på nåt sätt, man är 

vaksam, att vissa tar i en så 

här abrupt, att det kan också 

göra att man hoppar till 

nästan,   

Man är på sin vakt 

 

2.5 Etiska överväganden 

Verksamhetschef på aktuell enhet gav sitt godkännande inför studien (Bilaga 2). 

Informanternas identitet röjs eller framträder inte i bakgrundsfakta och resultatredovisning 

vilket de fick information om tillsammans med beskrivning av studiens syfte och 

genomförande (Bilaga 3). Vidare gavs information om att de när som helst under studiens 

gång kunde avbryta deltagandet, utan att behöva ange orsak för detta. Detta gällde även under 

inspelning då informanten kunde bestämma om någon del inte skulle spelas in (Bilaga 3). De 

fick även information om att de skulle kontaktas efter intervjuerna för möjlighet att ändra, 

lägga till eller ta bort. Om det hade uppstått behov av stöd hos informanterna i samband med 

intervjun hade kontakt med husläkare rekommenderas. Informanterna gavs möjlighet att 

själva välja plats för intervjuerna för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt och stor 

vikt lades av författaren vid att informanterna skulle känna sig trygga genom hela 

intervjuprocessen. All data och material rörande studien tas bort från författarens dator och 

överlämnas till kursansvarig på universitetet efter godkänd examination. 
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3 RESULTAT 

I resultatet återfinns totalt 13 kategorier samt två övergripande teman. Dessa belyser 

informanternas uppfattning om hur våldsutsatthet påverkat deras besvär och deras upplevelse 

av bemötande vid fysioterapi. Översiktstabellen åskådliggör de teman som framkommit, samt 

de kategorier som innefattas i respektive tema. 

Resultatet redovisas i form av en översiktstabell och därefter löpande text med 

exemplifierande citat. Informanterna är i texten kodade med bokstäver från A till H.  

Tabell III. Översikt över teman och kategorier 

TEMA KATEGORI 

Konsekvens av relationsvåld Påverkan på vardagen 

Påverkan på kroppen  

Ambivalens 

Normalisering 

Skam 

Rädsla 

Att skapa trygga relationer i vården Frågan som möjlighet 

Vikten av att skapa relation 

Sårbarhet för beröring 

Förståelse för gränser 

Fysioterapeutens kompetens 

Tillgång till information 

Ett vidare ansvar för sjukvården 
 

3.1 Konsekvenser av relationsvåld 

Temat konsekvenser av relationsvåld innefattar beskrivningar av hur informanterna påverkats 

av att leva med våld i nära relation. Denna påverkan innefattade känslomässiga, fysiska och 

beteendemässiga faktorer. Inom området framkom sex kategorier: Påverkan på vardagen, 

Påverkan på kroppen, Ambivalens, Normalisering, Skam och Rädsla. 

3.1.1 Påverkan på vardagen 

I analysen framkom att informanterna upplevt stress under tiden relationen där våld i nära 

relation förekom. Sömnsvårigheter, smärta och spänningsbesvär beskrevs som en följd av 

stressen.  
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”Jag fick hjärtproblem och så på grund av stress och rädsla och såna saker, dålig sömn, 

liksom, hela livet, vardagen.” (G) 

Stressen fortsatte även efter att relationen är avslutad, då främst vårdnadsfrågor kring barnen 

varit problematiska. 

3.1.2 Påverkan på kroppen 

I denna kategori framträdde spänning och smärta av olika slag. Informanterna beskrev rädsla  

med krampliknande känsla i kroppen vilket gjort att rädslan ökat vilket i sin tur ledde till ökad 

krampkänsla. Informanterna beskrev symtom som lätt uppkom i olika situationer, till exempel 

då någon i deras närhet höjde rösten eller agerade aggressivt. Då kunde känsla av kramp och 

smärta återkomma. Informanterna upplevde skillnad i hur symtomen påverkade dem i 

efterhand, jämfört med när de levde i relationen där de var våldsutsatta. Vetskapen, som 

kommit efter att relationen avslutats om att de inte behövde vara rädda och en förståelse för 

sambanden som ger symtom gjorde att det var lättare att förhålla sig.  

”Vetskapen att nu har jag ont i kroppen, kroppen krampar för att jag känner si och så är 

jätteviktig för då kan man acceptera att det krampar och då slappnar man av.” (A) 

Det framkom i analysen beskrivningar av liknande besvär med spänningshuvudvärk som 

uppkommit eller förvärrats efter att relationen där våld förekom avslutats. Här beskrevs en tid 

av vårdnadstvist, kontakter med skola och umgänge med barn som problematiskt. För 

informanterna var dessa samband med kroppsliga besvär tydliga.  

”Den här situationen som jag hamnat i, med spänningshuvudvärken har absolut samband 

med alla problem som jag har haft. För jag känner att den period som började efter vi gick 

isär var värre än när vi var tillsammans alltså. För då började vårdnadstvist, problem med 

barnen, med hans umgänge, skolan, alla som var kopplade till vårt gamla liv med honom.” 

(D) 

Smärta i kroppen som uttryck för själslig smärta framkom också. 

”Istället för att det blir smärta utifrån och på det fysiska så blir det smärta inifrån som måste 

ut. Själen blir tillbucklad, ärr inombords.” (E) 
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3.1.3 Ambivalens 

Informanterna beskrev en känsla av ambivalens vad gäller att sätta ord på sina besvär, sin 

situation och våld i nära relation. Ambivalensen beskrevs som en vilja att berätta och en 

känsla av behov av att ta upp frågan men också flera faktorer som hindrade dem från att 

berätta. Dessa faktorer kunde vara nervositet, undvikande och det svåra i att erkänna vad man 

varit med om. 

”Jag var jättenervös innan besöket för man känner oj, ska vi ta upp det här idag? Fast 

samtidigt man nånstans känner att det är det här man behöver ta upp fast det är jättejobbigt.” 

(B) 

Det framkom också att det kunde vara skönt för stunden att inte behöva tala om hur 

situationen var. 

3.1.4 Normalisering 

Analysen visade att de intervjuade på olika sätt förminskat problemet och lagt ansvaret på sig 

själv.  Att förminska problemet uttrycktes som ursäkter, till exempel: han är nog trött, vi är 

nog överansträngda. Att förminska problemet kunde också ta sig följande uttryck: 

”Psyksikt våld kanske inte alla tänker på att det är våld, nä, man har inget att visa upp, 

tänker: det är inte så farligt.” (D) 

Tankar som att om informanten själv var mer lyhörd skulle han nog inte bli så arg 

representerar att lägga ansvaret på sig själv. Detta visade sig även i uppfattningen om sig själv 

som upphov till allt som blev fel i relationen, som uttrycktes här. 

”Allt, allt var ju mitt fel som inte funkade oavsett var det än var. Efteråt så är man ju själv 

nånstans hjärntvättad att allt hänger ju på mig liksom.” (B) 

3.1.5 Skam 

Känslan skam beskrevs i intervjuerna. Skammen tog sig uttryck som att undvika att gå till 

fysioterapeuten när det finns tecken på kroppen på våld, till exempel blåmärken. Tanken att 

ha stannat i och, enligt flera informanter, accepterat det som hände i relationen väckte också 

känslan av skam. Kvinnorna beskrev sig själva som starka och självständiga innan de ingick i 

relationen där de var våldsutsatta. I relationen upplevde de att deras syn på sig själva 

förändrats mot att nedvärdera sig själva. 
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”De skäms, tänk att jag gjorde så här, liksom, tänk att jag accepterade det här i alla år och 

det är ett jättejobb att liksom komma tillbaka” (C) 

Beskrivningar som att känna sig ”sågad vid fotknölarna” och ”bli liten som ett russin" var 

uttryck för känslan av skam, och belyste här utgångsläget i arbetet för att stärka den egna 

självkänslan när relationen var över. 

3.1.6 Rädsla 

Rädsla framträdde i intervjuerna. Rädsla när de intervjuade var kvar i relationerna handlade 

om risken att förvärra situationen om de berättade för någon utomstående.  

Till exempel förekom uttryck för en rädsla hos kvinnor inom vissa grupper där 

maktstrukturen i relationer traditionellt eller kulturellt innefattar att kvinnan måste acceptera 

sin mans vilja och handlingar. Detta beskrevs till exempel så här: 

”Vår kultur liknar ej er, vi tänker inte att det är våld, kanske inuti, men vi vågar inte säga, vi 

har inte rätt att säga.” (H) 

Efter att relationen där våld förekommit avslutats kunde situationer som påminde om tidigare 

händelser väcka rädsla. Detta kunde vara när en man kommer nära fysiskt, när någon i 

närheten visar ilska eller om det blir bråk under barnens idrottsmatch. Rädsla som försvårar 

kvinnans rörelsefrihet, som att besöka vissa platser där den som utövat våldet kunde finnas, 

beskrevs också. 

 

3.2 Att skapa trygga relationer i vården 

Temat ”Att skapa trygga relationer i vården” beskriver upplevelser av bemötande vid 

fysioterapi i avseende på att få frågan om våld i nära relationer, beröring och information. 

Kategorier här omfattar: Frågan som möjlighet, Vikten av att skapa relation, Sårbarhet vid 

beröring, Förståelse för gränser, Fysioterapeutens kompetens, Tillgång till skriftlig 

information samt Ett vidare ansvar inom sjukvården. 
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3.2.1 Frågan som möjlighet 

Informanterna hade erfarenhet av att inte ha fått frågan om våld i nära relationer av 

fysioterapeut och talade här om vilken betydelse frågan kunde ha för egen och andras del. 

Informanterna upplevde att det är av stor vikt att få frågan om de upplevt våld i nära 

relationer. Upplevelsen av att få frågan kan vara som känslan av att så ett frö, att få ett slag i 

ansiktet och att bli omruskad, men mest frekvent beskrivet som ”herregud, någon vågade 

fråga!” 

Informanterna beskrev att frågan kunde öppna möjligheter till val, och gav exempel på vad 

det kunde betyda; Någon var beredd att prata, andra behövde längre tid, gick hem och tänkte 

och visste, av att ha fått frågan, att den går att återvända till när hon själv är beredd. 

Ytterligare någon avbokade möjligen besöken.  

Genom att inte få frågan om erfarenhet av våldsutsatthet beskrev informanterna att 

upplevelsen av att bli skuldbelagd. Om hon fått frågan hade hon haft möjlighet att se samband 

med besvären och hennes skuldbörda hade lättats.  

”Tänk om någon hade vågat fråga, och sått det där lilla fröet. Möjligtvis hade jag blivit mer 

medveten tidigare och kanske sökt hjälp. Istället för att det skall tystas ned och kämpas 

vidare. Genom att inte fråga problematiserar man det och skuldbelägger ytterligare hos 

kvinnan, istället för att lätta bördan, inte skuldbelägga, att de här smärtorna kan ha en 

orsak.” (E) 

3.2.2 Vikten av att skapa relation 

Informanterna betonade vikten av relationen med fysioterapeuten, för att våga berätta om vad 

de är, eller varit, med om. De menade att om fysioterapeuten skapar kontakt, frågar om  

vardagen och hur de mår kan ett förtroende byggas som kan göra det lättare för en våldsutsatt 

kvinna att berätta. Informanterna beskrev stort värde i att ha tillit till att någon hade lyssnat 

och stannat kvar, gett trygghet och även tröst.  

”Hjälpen ligger väl i att kanske våga ställa frågan och visa att man kan finnas där och 

lyssna, att inte blunda för det.” (E) 

”Jag kunde prata om det som hände, han frågade hur jag mår, peppade mig. Han var snäll 

och mjuk och lätt att prata med, tröstade.” (G) 
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Relationen med fysioterapeuten, som hade vetskap om att hon varit med om relationsvåld, 

hade betydelse för fullföljandet, av behandlingen.  

”Om man har en relation så var det lättare, annars skulle jag kanske säga –nej, jag har inte 

tid till sjukgymnast, jag struntar i det just nu och bokar en annan tid- men nu när 

sjukgymnasten vet kommer jag.” (F) 

3.2.3 Sårbarhet för beröring 

Informanterna uttryckte att de upplevt en känsla av förändrad kroppsuppfattning, som att vara 

avstängd och att inte känna av en manuell behandling. Att vara i en behandlingssituation 

kunde upplevas som att utlämna sig själv. 

”Man lämnar ju ut sig i vården liksom på ett sätt både själsligt och mentalt och någon skall 

röra i en och det kan vara väldigt känsligt, och det kan sitta minnen i kroppen, och man vet 

inte hur man kommer att reagera.” (E) 

Beskrivning av att vara på sin vakt med alla sinnen när en behandlare berör kroppen framkom 

också. Man kunde bli spänd och vaksam i kroppen. Mjuk och förutsägbar beröring, där 

kvinnan kunde känna att behandlaren fanns där och var hen skulle komma att placera sin 

händer var viktig för henne. 

3.2.4 Förståelse för gränser 

Svårighet att sätta gränser har inverkat på de intervjuade i situationer med behandling och 

aktiva interventioner, så som träning. Här härleddes detta till att ha varit i en relation där de 

anpassat sig till den person som utövat våld mot dem. Detta har i sin tur lett till att de ej heller 

i behandlings-, eller träningssituationen vågat säga ifrån trots att det inte har känts bra för 

dem. 

”det har funnits med och man vet att i och med att jag gick in i total anpassning så har jag 

använt det i andra situationer också, så att inte våga säga nej eller stå upp för vad man själv 

vill.” (B) 

”Nån fortsätter att ta i fast man ligger där och kämpar emot, och det har känts som, ja, inte 

övergrepp, det låter hårt att säga, men ändå ett inklamp i min kropp, men jag har gått över 

mina gränser och tänkt: men det skall ju vara bra det här.” (E) 
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3.2.5 Fysioterapeutens kompetens 

Vad gäller fysioterapeutens kompetens uppgavs betydelsen av utbildning. Utan 

grundläggande kompetens i området uppfattades det att det kan finnas risk för att det handlar 

om tur om fysioterapeuten har ett intresse i området, för att frågan skall tas upp. Att 

fysioterapeuten har kunskap kring, och upplyser om, hur stress, särskilt stress som 

uppkommer när någon inte mår bra i en relation, tar sitt uttryck i kroppsliga reaktioner bidrog 

till förtroende hos informanterna.  

”Jag tror att alla sjukgymnaster bör ha grundläggande utbildning i att det här sker, det finns 

och är mycket vanligare än man tror, Jag inte bara att man liksom ska ha tur att hamna hos 

någon med ett sådant intresse.” (E) 

3.2.6 Tillgång till information 

Att det finns information på mottagningen, om våld i nära relationer och vart man kan vända 

sig för mer hjälp, uppgavs ha betydelse för informanterna. Denna information kan bestå av 

broschyrer, visitkort och affischer från olika organisationer, till exempel kvinnojouren. När 

det gäller information utanför behandlingsrum, till exempel väntrum, framkom att det kan ge 

trygghet då det visar att på mottagningen finns kunskap om frågan.  

”Med information på mottagningen förstår jag att det finns nån eldsjäl här, eller engagemang 

och kunskap, det ger trygghet.” (E) 

Information på mottagningen ger en möjlighet för besökaren att förbereda sig på att frågan om 

våld i nära relationer kan komma upp i mötet med fysioterapeuten. Detta minskar risken för 

att frågan kommer som en chock. Information på mottagningen kunde också bli till hjälp för 

en person som inte var beredd att prata om det. Det framkom i analysen att de inte var 

tänkbart för informanterna att läsa eller visa intresse för sådan information i utrymmen där de 

kan bli sedda av andra, men möjligen på en mer avskild plats.  

”Jag hade absolut inte tagit med mig något sådant material hem och jag hade inte suttit och 

läst för jag hade sagt att det där gäller inte mig och för mig är det väldigt tabubelagt och 

skambelagt. För mig hade det varit bättre i rummet, inte i väntrummet.” (C) 
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3.2.7 Ett vidare ansvar för sjukvården 

Rädsla kan uppkomma när våld i nära relationer kommer på tal enligt informanterna. Man 

uppgav att det kan leda till att en person lämnar återbud till vidare besök. Att, i den 

situationen, behandlaren söker upp personen, per telefon eller brev, kunde vara av värde.  

Detta kan ge personen bekräftelse om att erbjuda mer hjälp eller ge information om var hjälp 

finns.  Att ej ha kunskap om, eller otillfredsställande kunskap om, myndighetsutövande i 

Sverige kunde, enligt informanterna, ge upphov till rädsla. Här beskrevs rädsla för att barnen 

skall omhändertas av sociala myndigheter om det framkommer våld mot kvinnan. Det 

beskrevs som följer: 

”De vet allt, de kan allt, men de vågar inte. De är rädda för era lagar. De är lite svåra och 

tänker direkt att ni tänker ta barnen.” (H) 

Att sjukvårdspersonal ger information, eller hänvisar vidare för mer kunskap, kan ha 

betydelse för många, enligt informanterna. 

4 DISKUSSION 

4.1 Resultatsammanfattning 

 

Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av bemötande vid 

fysioterapibehandling samt uppfattning om besvär hos en grupp kvinnor som varit utsatta för 

våld i nära relation. Att vara våldsutsatt har omfattande konsekvenser på informanternas liv. 

Smärtproblematik, känslomässiga- och beteendemässiga reaktioner beskrevs. Att som 

fysioterapeut skapa en relation med patienterna där samtliga aspekter av deras problem får 

utrymme, i behandling, träning, samtal, information och hänvisningar till andra instanser 

kunde göra skillnad långsiktigt för den enskilda patienten.  
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4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Konsekvenser av att leva med relationsvåld 

Informanterna hade sökt fysioterapeut för smärtbesvär under en eller flera perioder.  Flera 

studier har också visat på samband mellan smärta och våld i nära relationer (Kendall-Tachett, 

Marchall & Ness, 2003; Linton, 1997; Paras et al 2009; Wuest et al 2008). Samband mellan 

PTSD och kronisk smärta finns också beskrivet (Liebschutz et al 2007; Sharp & Harvey, 

2001).  I intervjuerna beskrevs hur rädsla kunde ge upphov till spänning i kroppen, som i sin 

tur gav upphov till smärta. Föreliggande studie kan möjligen också peka på att PTSD finns 

som del i informanternas smärtbesvär.  Psykologiskt våld har i vissa studier visats sig vara en 

starkare prediktor till PTSD än fysiskt våld (Dutton et al, 2006). Det kan peka på att ett antal 

individer som söker för fysioterapi innefattas i den grupp som erfarit psykologiskt våld. Till 

skillnad från de individer som söker hjälp inom akutvård där mer synliga tecken på våld är 

vanligare, så som sår och frakturer.  

Det framkom även att fysiska besvär som smärta kvarstod efter relationen avslutats vilket 

också har visats i andra studier (Wuest et al 2008).  

Känslomässiga och beteendemässiga reaktioner finns beskrivet i litteraturen. De reaktioner 

som främst framkom i denna studie var ambivalens, skam, rädsla och normalisering.  Dessa 

kan påverka varandra inbördes. Skam och rädsla kan bidra till ambivalens inför att berätta 

eller inte berätta om sin situation. Att vara utsatt för att nedvärderas av sin partner leder till 

dålig självkänsla och känsla av skam (Heimer, Björck & Kunosson, 2014; Loke, Wan & 

Hayter, 2012; Othman, Goddard & Piterman, 2014;  Petersen, Moracco, Goldstein & Clark, 

2004).  Informanterna beskrev hur de förändras under relationen från att ha varit starka och 

självständiga till att nedvärdera sig själva och ta ansvar för bekymmer i relationen, vilket kan 

vara kopplat till känsla av skam, och ingå i en normaliseringsprocess. 

Normaliseringsprocessen kallas en successiv förändring som sker en relation med våld. Denna 

har beskrivits som att det sker en gradvis förändring från omtänksamhet och uppvaktning till 

ökad kontroll av kvinnans livsrum, nedvärderande och kränkande beteenden och händelser till 

våld. Kvinnans livsrum handlar till stora delar om att anpassa sig för att minska risken för 

fortsatt våld vilket hon ser som normalt till slut (Lundgren, 2013). 

En bidragande orsak till ambivalensen, kring att tala om hur hon har det kan vara för att hon 

inte vill riskera att bli ifrågasatt i det hon berättar (Yam, 2000). Detta belyser vikten av att 

som fysioterapeut skapa trygga relationer som diskuteras.  
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I analysen framkom hur informanterna någonstans ville och trodde sig behöva tala med 

sjukvårdspersonal om sin situation. De känslomässiga upplevelserna av skam och rädsla var 

dock så starka att de så gott som aldrig tog upp problematiken. Att ha fått frågan för att 

möjligtvis skynda på processen att komma ur den relation de var i efterlyses av 

informanterna. 

4.2.2 Att skapa trygga relationer i vården 

Informanterna upplevde att det var viktigt att bli tillfrågade om våld i nära relationer i vården. 

Det här överensstämmer med tidigare forskning där de allra flesta kvinnor inte har något emot 

att få frågan (Hurley et al 2005, Stenson, Saaringen & Heimer, 2001). Dessa studier innefattar 

främst andra områden än fysioterapi, så som mödravård och akutvård.  Någon studie specifikt 

kring fysioterapi har inte hittats.  Informanterna hade varit med om behandlingsperioder hos 

fysioterapeut där de inte tillfrågats om relationsvåld. Att det är vanligt att fysioterapeuter inte 

frågar om våld i nära relationer överensstämmer med en studie av Clark, Smith och Jewell, 

där 1 % av 151 tillfrågade fysioterapeuter rutinmässigt ställde frågan (Clark, et al. 1996).  En 

orsak till att fysioterapeuter inte frågar patienter om relationsvåld ansågs vara bristande 

utbildning inom området. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har hälso- och sjukvården ansvar 

för att bedriva ”en god vård” (SOSFS 2005:12). I boken ”Våldsutsatta kvinnor – samhällets 

ansvar” skriver Berglund och Witkowski (2014) att god vård innefattar att uppmärksamma 

våldsutsatthet vid behandling av bland annat smärta. Fortsättningsvis skriver författarna att 

frågan skapar möjlighet till dialog och kan vara avgörande för en förändring.  Vikten av att få 

frågan belyses ytterligare i intervjuerna där det beskrivs som att ”så ett frö” men också mer 

som att bli omruskad av att någon vågar fråga. Sammanfattningsvis beskrev de intervjuade att 

frågan öppnade möjligheter till val. De ges möjlighet till att prata, att tänka kring det och 

komma tillbaka till frågan när de själva är beredda.  Att däremot inte få frågan belyses i 

intervjuerna som att den känsla av skam och skuld som de kan bära förstärks, vilket också 

framkommit i tidigare forskning (Plichta, 2007). Det fanns olika önskemål kring hur frågan 

bör ställas bland de intervjuade. Rutinmässiga frågor i anamnesen var ett förslag och ett annat 

förslag var att få frågan mer integrerat i samtalet och när en relation med behandlaren är 

upprättad. I skriften ”Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen” redovisas en 

utredning som gjordes vid Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) som ett 

regeringsuppdrag 2010. Den viktigaste slutsatsen är att man inom hälso- och sjukvården skall 

fråga (NCK-rapport 2010:4). Hur och när frågan ställs kan vara olika beroende på situation, 

vilket också bekräftades av informanterna i denna studie.  Att fråga tidigt i kontakten visar 
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kvinnan att frågan är viktig och behov av att hänvisas vidare till, till exempel polis eller 

kvinnojour, identifieras tidigt. I fall där flera besök planeras kan frågan ställas då ett 

förtroende byggts upp. Att rutinmässigt fråga om våldsutsatthet fördubblade andelen 

identifierade kvinnor, enligt en studie, men det diskuteras också att det kan uppfattas som 

integritetskränkande att bli tillfrågad (Juth & Munthe, 2012). 

Informanterna betonade vikten av att veta att den hon har berättat för finns kvar, lyssnar och 

inte blundar eller inte backar tillbaka. De beskriver en trygghet i att fysioterapeuten vet, när 

kvinnorna väl sett reaktionen, och reaktionen varit empatisk, hos fysioterapeuten när de 

berättat.  Bra möten karaktäriserades av kvinnorna i en kvalitativ studie från av förtrogenhet, 

respekt och att få relevanta hänvisningar och hjälp i sin situation (Liebschutz, 2008). I studier 

visas att en relation, över tid, mellan patient och läkare är viktigare än att läkaren har formell 

utbildning kring relationsvåld, för att patienten skall tala om våld i nära relationer och komma 

till en förändringsprocess (Bates, Hancock & Peterkin 2001; Kelly 2006). 

 Då fysioterapeuter ofta har behandlingsserier som sträcker sig över tid kan det tänkas att 

dessa kan vara av stor betydelse för att en patient skall tala om sin situation. Att skapa en 

relation över tid ger också kvinnor som inte initialt berättat om våld i nära relation möjlighet 

till att återkomma till det senare under kontakten.  

Resultatet visade att om inte kvinnan blir tillfrågad om våld i nära relationer kan det förstärka 

känslan av skuld och skam. Här kan tänkas att om en bra behandlingsrelation skapas där 

kvinnan känner sig trygg, kan hennes känsla av skam och skuld minska och det blir lättare att 

berätta om sin situation.  

I analysen framkom en sårbarhet för beröring och en svårighet att sätta gränser, som möjlig 

konsekvens av våld i nära relationer. Att vara sårbar för beröring kan göra att en individ blir 

spänd, vaksam och uppleva oro inför sina egna reaktioner på beröring. Svårighet att sätta 

gränser kan göra att individen inte vågar säga ifrån om behandlings- eller träningssituationen 

på något sätt ger obehag eller de inte vill fullfölja det fysioterapeuten föreslår. Att 

fysioterapeuten har vetskap om att kvinnan har varit våldsutsatt, och kvinnan vet att 

fysioterapeuten vet kan enligt informanterna i denna studie har haft stor betydelse för 

kvinnans möjlighet att tillgodogöra sig behandling.  Att, av fysioterapeuten, få bekräftelse i 

och förklaringar till hur, till exempel, smärtan kan ha samband med våld var också av stort 

värde för kvinnorna.  
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Att det finns information på mottagningen om våld i nära relationer och var man kan få hjälp 

har visats sig vara av värde. I en studie av Chang et al (2005) samlades en fokusgrupp med 

kvinnor som varit våldsutsatta i nära relation för att diskutera och ge råd till 

sjukvårdspersonal. Bland dessa råd framkom att förekomsten av information, så som 

broschyrer och affischer med information om hur man kan få hjälp vid våld i nära relationer 

kan vara till stor hjälp för en kvinna som inte är beredd att tala om sin situation. I föreliggande  

studie upplevdes också att information gav en möjlighet till att förbereda sig för att möjligen 

få frågan av den person kvinnan möter.  

I en av intervjuerna framkom att informanten tror sig veta att många kvinnor inom samma 

kultur som hon själv inte vågar tala om det våld de är utsatta för på grund av rädsla för att 

myndigheter skall omhänderta deras barn. Denna rädsla beskrivs i litteraturen som brist på 

information om sociala funktioner, utbildning och information från sociala servicefunktioners 

sida (Latta & Goodman, 2005; Tonsing, 2015).  Det blir en försvårande omständighet för 

dessa kvinnor när det gäller att svara på frågan om våld i nära relationer eller ta upp det med 

sjukvårdspersonal.  Detta har också beskrivits i andra studier (Hathaway et al 2002; Petersen 

et al 2003; Kelly, 2006). I Kellys (2006) studie, som innefattade intervjuer med invandrade, 

spansktalande kvinnor i USA, beskrivs att många av kvinnornas rädsla för sociala 

myndigheter var den största orsaken till att inte berätta för sjukvårdspersonal om våld i nära 

relationer. Att som fysioterapeut vara medveten om att denna rädsla kan förekomma och att 

ge adekvata hänvisningar kan göra skillnad för dessa kvinnor. Det bör finnas ett tillgängligt 

handlingsprogram på varje enhet där det framgår hur personal skall agera när någon berättar 

om våldsutsatthet.  

4.3 Metoddiskussion 

Denna studies syfte var att belysa erfarenhet av bemötande vid fysioterapi hos en grupp våldsutsatta 

kvinnor, samt att få kunskap om kvinnornas uppfattning om sina besvär i relation till vad de utsatts 

för.  Studien har en kvalitativ och explorativ design. Då denna studie omfattade ett område 

som inte är väl studerat inom fysioterapin kunde en explorativ, utforskande design vara 

lämpligt.  En explorativ design belyser olika variationer av ett fenomen och de underliggande 

processerna (Polit & Beck, 2012). Att välja individuella intervjuer var ett naturligt val då 

innehållet i samtalen var personliga och potentiellt känsliga för den enskilda. Det var av stor 

vikt att de intervjuade upplevde intervjusituationen som trygg vilket gjorde att individuella 

samtal var att föredra framför till exempel fokusgrupper.  Att ämnet är känsligt var troligen 
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bidragande till att det inte var lätt att rekrytera informanter. Författarens ambition var att 

samla informanter från flera olika enheter. Förutom fysioterapienheter, till exempel 

kvinnojouren. Detta visade sig vara mycket svårt, och endast två av informanterna kom från 

annan enhet eller var inte patienter på mottagningen där författaren arbetar. Tre av åtta 

informanter hade varit, under tiden för intervjun, i behandlingskontakt med författaren. Detta 

är en betydande svaghet i denna studie. Dock kan detta möjligen ses som bekräftande av 

resultatet, som visat betydelsen av att skapa en god, trygg relation som förutsättning för att 

tala om våldsutsatthet.  

 Vissa frågor i intervjun gällde informanternas tankar under behandlingsperioder. Då dessa i 

vissa fall låg fler år tillbaka i tiden kan det ha funnits risk för ”minnesbias”.  

En möjlig styrka i denna studie är att informanterna till största delen var kända av någon av 

fysioterapeuterna på den mottagning som intervjuerna ägde rum. Detta vill säga att de 

upplevde en trygghet som möjliggjorde att de vågade delta i denna intervju. 

Överförbarhet är den kvalitativa studiens motsvarighet till den kvantitativa studiens 

generaliserbarhet (Polit & Beck, 2012). Denna innefattar möjligheten att överföra resultaten 

från denna studie till liknande grupp och sammanhang genom att så utförligt som möjligt 

beskriva bakgrundsinformation rörande informantgruppen till exempel. Delar av resultatet 

här, konsekvenser av att leva med relationsvåld, har tidigare visats i arbeten gjorda av andra 

yrkeskategorier, läkare, sjuksköterskor och personer inom socialtjänst, vilket ytterligare kan   

påverka denna studies överförbarhet.  

Tillförlitligheten i detta arbete har grundlagts på flera sätt. Initialt gjordes en provintervju. 

Denna bedömdes vara av tillräckligt god kvalitet för att inkluderas i analysen. Några dagar 

efter intervjuerna kontaktade författaren informanterna för att ge möjlighet att lägga till eller 

ta bort något, vilket resulterade i att en del av inspelade materialet från en av intervjuerna togs 

bort.  Forskartriangulering genomfördes under analysprocessen. Diskussioner om analysen 

fördes fortlöpande med handledaren. Vid två tillfällen gick två olika fysioterapeutkollegor 

dessutom igenom analysarbetet, med meningsbärande enheter, subkategorier och kategorier, 

och diskuterade detta med författaren, för konsensus och för att uppmärksamma författaren på 

möjliga förutfattade meningar.  
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4.4 Framtida forskning 

I den litteraturgenomgång som gjordes inom denna studie hittades en studie från fysioterapins 

synvinkel. Inom andra yrkesgrupper, läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, har det gjorts 

många fler studier inom området. Mycket kunskap kan användas tvärprofessionellt men 

fysioterapeuter har också områden där vår unika kompetens kan vara av stor betydelse, främst 

för personer med smärt- och stressproblematik, som beskrivs i denna studie. Denna studie 

byggde på antagandet att fysioterapeuter träffar kvinnor som är, eller har varit, våldsutsatta. 

Intressant för fortsatt forskning vore att undersöka om antagandet stämmer. I en ny 

doktorsavhandling konstaterar författaren Eva Sundborg (2015) att distriktssköterskor har 

otillräcklig beredskap att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Hur är det med 

fysioterapeuternas beredskap att möta dessa personer? Hur många träffar fysioterapeuter idag, 

och har vi beredskap och kompetens? Dessa frågor är bara början på vad som behöver 

utforskas. 

4.5 Kliniska implikationer 

Fysioterapeuter behöver vara medvetna om de konsekvenser våldsutsatthet kan innebära för 

en kvinna. Om fysioterapeuter, har en medvetenhet om detta kan vi på flera sätt ha betydelse 

för dessa patienter; vi kan informera om de samband som finns mellan besvären och 

våldsutsattheten, vilket kan leda till minskad oro för besvären. Genom att vara lyhörda och 

respektfulla för reaktioner i undersökning, behandling och träningssituationer kan 

fysioterapeuten bidra till minskad känsla av skam och en ökad känsla hos kvinnan av att 

kunna gränssätta och på så sätt påverka den egna situationen.  

Rutiner för omhändertagande av dessa kvinnor måste finnas på enheterna enligt 

Socialstyrelsens författning (SOSFS 2014:4) och fysioterapeuter behöver har vetskap om 

vilka instanser som finns och hänvisa till dessa vid behov.  

4.6 Konklusion 

Våld i nära relationer har stora konsekvenser på en individ. Känslo- och beteendemässiga 

konsekvenser kan göra det svårt för en person att berätta om det och att kunna sätta gränser i 

behandlings- och träningssituationer. Att fysioterapeuter frågar om våld i nära relationer och 

har kompetens i omhändertagandet, vad gäller att hänvisa vidare till andra instanser i 
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behandlingsarbetet, påverkar erfarenheten av bemötande vid fysioterapi och vara av stort 

värde för den som är våldsutsatt. 

 

Tack till er, kvinnor, som delade med er av er erfarenhet. 

Tack till min handledare Cathrin Martin för stöd och hjälp. 

Tack till kollegor Ida Forsén och Annika Svensson för hjälp vid analysarbetet.  

Tack Dan! 
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INTERVJUGUIDE BILAGA 1 

Relationsvåld skrivs RV  

Presentation av forskaren och studien och info om att kunna avbryta intervjun när som helst.  

Kan du berätta om fysioterapibehandlingen? 

Fick du någon fråga om RV? 

 Hur var det för dig att få/inte få frågan/frågorna? 

Om RV uppmärksammades 

 På vilket sätt uppmärksammades det? 

På vilket sätt uppmärksammades detta i behandlingen, till exempel planering, 

val av behandlingsmetod, i kommunikationen, hänvisning till annan instans, 

på annat sätt? 

Vilken betydelse har det haft för dig att det uppmärksammades då, 

positivt/negativt? 

Om RV inte uppmärksammades  

 Önskade du då att det hade uppmärksammats? 

 Vilken betydelse tror du att det hade för dig, positivt/negativt? 

Kan du berätta om dina tankar kring fysioterapibehandlingen? 

 Tror du att dina besvär hade samband med att du varit med om RV, och i så  

 fall, på vilket sätt? 

På vilket sätt tror du vi fysioterapeuter kan vara till hjälp när vi träffar personer som erfarit  

RV? 

Finns det något annat kring detta, som jag inte frågat om, som du vill lägga till/berätta? 

 

Stort Tack för Din hjälp! 
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 FÖRFRÅGAN TILL VERKSAMHETSCHEF BILAGA 2 

 

Till verksamhetschef vid    ...............  

Förfrågan om forskningsstudie 

Jag studerar vid institutionen för neurovetenskap, inriktning fysioterapi (sjukgymnastik), och 

gör nu en studie som ingår i en magisterexamen.  

Smärt- och stressbesvär är vanliga bland kvinnor som erfarit våld i nära relationer. Denna 

studie syftar till att belysa uppfattningar och erfarenheter av smärt- och stressbesvär och 

sjukgymnastik hos kvinnor som utsatts för våld i nära relationer.  Detta kommer att göras 

genom intervjuer. Urvalet kommer att ske genom kontakt med personal, inom Er verksamhet, 

som möjligen känner till någon som kan vara intresserad av att delta och som kan förmedla 

kontakt med mig. De som är intresserade av att delta får bestämma om de vill bli kontaktade 

av mig eller om de själva vill ta kontakt. De får också bestämma var intervjun skall ske. 

Intervjuerna tar cirka en timma och planeras att genomföras v 18-24 och v 33-37, 2014.  

De som är intresserade av att delta kommer att få information om studien, dess syfte, samt att 

de när som helst kan avbryta deltagande och att inga identitetsuppgifter kommer att redovisas 

i studien eller sparas efter studiens avslut.  

Jag önskar godkännande av att inom Er verksamhet få hjälp med urval till aktuell studie.  

Med Vänlig Hälsning 

Åsa Linbro Handledare: 

Leg sjukgymnast Cathrin Martin, docent 

08 – 550 918 86 Inst. för neurovetenskap, fysioterapi 

076 – 010 42 49 Uppsala Universitet 

Godkännande av verksamhetschef:  ...................................................................................  

Namnförtydligande:  ..................................................................................................  

Datum:   ...............................................  
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FÖRFRÅGAN OM DELTAGANDE OCH SAMTYCKE BILAGA 3 

Det är vanligt att personer med smärtbesvär och olika former av stressymtom söker hjälp hos 

sjukgymnaster. Dessa typer av besvär uppkommer ibland hos personer som utsatts för 

relationsvåld av olika slag, fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Denna studie syftar till att belysa 

uppfattningar och erfarenheter av smärt- och stressbesvär och sjukgymnastik hos kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. Genom att få del av denna information kan vi sjukgymnaster 

öka kompetensen kring denna viktiga del i vårt arbete.  

Jag som gör studien heter Åsa Linbro och arbetar som sjukgymnast inom primärvårdsrehab i 

Södertälje. Studien görs på institutionen för neurovetenskap på Uppsala Universitet.  

Jag undrar om du skulle vilja dela med Dig av Din erfarenhet i en intervju? 

Intervjun kommer att utföras under maj eller augusti -14. Du kan själv välja plats för intervjun 

och vi kommer tillsammans överens om vilken dag.  Intervjun kommer att ta cirka en timma 

och den kommer att spelas in. Några dagar efter intervjun kommer du att få en skriftlig 

sammanfattning av den, om Du så önskar, och yi kommer att ha en kontakt så att Du har 

möjlighet att ändra, ta bort eller lägga till information.  

Materialet kommer att behandlas enligt sekretess och inga personuppgifter kommer att 

redovisas.  Du kan själv när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande, utan att 

uppge orsak till varför. Detta gäller även under intervjuns gång då Du bestämmer om någon 

del inte skall spelas in. Om du vill delta ber jag dig vänligen att fylla i följande samtycke:  

 

Härmed ger jag mitt samtycke att medverka i studien om smärt- och stressproblematik 

och sjukgymnastik när personer utsatts för relationsvåld.  

Ort och datum   .....................................................................................................  

 

Namnunderskrift  .....................................................................................................  

Namnförtydligande ....................................................................................................  

Vänliga hälsningar 

Åsa Linbro, leg sjukgymnast Handledare: Cathrin Martin, docent 

Arbete: 08 550 918 86 Institutionen för neurovetenskap 

Mobil: 0760 10 42 49 Uppsala Universitet 


