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SAMMANFATTNING 

Kvinnor utsatta för våldtäkt är en patientgrupp som riskerar att fara illa i mötet med hälso- och 

sjukvården. Bristen på kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskor, så väl som vårdinrättningars 

brist på rutiner, skapar utrymme för sjuksköterskornas egna värderingar vilket kan medföra att 

kvinnan upplever en fortsatt kränkning. Studien syftade till att belysa sjuksköterskors 

omvårdnadsstrategier i mötet med kvinnor utsatta för våldtäkt, ett område i vilket kunskapen är 

begränsad. Foucaults arbeten om makt utgjorde utgångspunkt för analys och struktur av data. En 

hypotes formulerades; maktförhållande finns i varje relation. Ur denna formulerades tre 

problemområden som, enligt deduktiv teori, är utforskningsbara företeelser som förväntas 

generera svar som bekräftar eller förkastar hypotesen; på vilket/vilka sätt utövas makten?; vilka 

avsedda konsekvenser har maktförhållandet?; och vilka oavsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor 

med en, för studien, relevant kunskap och erfarenhet. Data analyserades deduktivt för att svara 

på de tre problemområden som deducerats ur hypotesen. De fyra teman som erhölls genom 

analys tyder på att den makt sjuksköterskan innehar i egenskap av profession och kunskap kan 

utgöra ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa förutsättningar för en god vård av kvinnor 

utsatta för våldtäkt.  

 

Nyckelord: omvårdnadsstrategi, våldtäkt, makt, Foucault, kvinnor. 

 



SUMMARY 

Women who are victims of rape are a group of patients who is likely to suffer when in contact 

with health care services. Nurses´ lack of knowledge and experience, as well as lack of routines 

in health care facilities create space for personal values, factors that might contribute to cause a 

continuing experience of being wronged. This study aimed at enlighten nurses ´ strategies in the 

encounter with women victims of rape, an area in which knowledge is limited. The work on 

power by Foucault provided the point of departure for the data analysis. A hypothesis was 

formulated; power relations exist in every relationship. Based on the hypothesis three questions 

were asked; 1. In what way/ways are the power exercised?; 2. What intended consequences have 

the exercise of power? and 3. What unintended consequences have the exercise of power? Data 

was collected through semi-structured interviews with nurses with, for the particular study, 

relevant knowledge and experience. A deductive method was used to analyze data. Four themes 

were found that suggests that the power the nurse holds, in terms of her profession and 

knowledge, might be a powerful tool to create conditions for a good care of women victims of 

rape.  

 

Keywords: nursing strategy, rape, power, Foucault, women.  
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1 INLEDNING 

Kvinnor utsatta för sexuella övergrepp är en utsatt grupp i samhället. Att göra det 

möjligt för hälso- och sjukvården att synliggöra och identifiera dessa kvinnors 

erfarenheter verkar till stor del vara avhängigt bemötandet från vårdpersonalen.  

Mötet. Sjuksköterskan möter patienten, bemöter henne och det händer något. En 

relation påbörjas där sjuksköterska och patient förhåller sig till varandra, och bereder 

väg eller skapar hinder för fortsatt vård. Patienten kan vara lättsam, tacksam, rädd eller 

aggressiv. Men visst är det sjuksköterskans ansvar att mötet, bemötandet, utgör en 

grogrund för förtroende? Mitt intryck är att vårdgivaren har ett ofrånkomligt överläge i 

vårdmötet då hon besitter såväl kunskap som makt, medan vårdtagaren är hänvisad till 

vad som kan verka som vårdgivarens ”goda vilja”. Jag är intresserad av bemötandet av 

dessa kvinnor samt huruvida särskilda strategier krävs för att garantera en god vård. 

 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs olika aspekter av våldsutsatta kvinnors kontakter med hälso- och 

sjukvård samt indikationer på god vård för denna specifika patientgrupp. Vidare 

beskrivs och motiveras den teoretiska referensram som kommer att användas. 

 

2.1 Kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp 

Kvinnor utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, hot om våld och sexuella övergrepp är en 

stor grupp i samhället (46-56% av kvinnorna äldre än 15 år (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001)). Dessutom förväntas mörkertalet vara stort, 

framför allt bland de som är utsatta för våld, hot och övergrepp av en närstående. 

(Lundgren et al., 2001; Lundgren, Holmberg, Lennartsson Hartmann, & Netscher, 

2010). Överfallsvåldtäkter, våld och hot om våld av en för kvinnan okänd man, anmäls 

i högre grad och vård söks i högre grad. Dock utgör detta en liten del, (ca 20 %) av de 

övergrepp som begås under rubriken mäns våld mot kvinnor (Lundgren et al., 2001). 

Det bör förtydligas att övergrepp i nära relationer mycket väl kan begås av kvinnor mot 

sina manliga partners samt inom samkönade relationer. Lundgren et al. (2001) och 

Lundgren et al. (2010) menar dock att mäns våld mot kvinnor inte bara en personlig 

tragedi för den utsatta utan även ett strukturellt problem relaterat till ojämlikhet och 
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kulturella konstruktioner av kön och sexuell äganderätt. Historiskt sett har det inom 

äktenskapet funnits utrymme för våld och övergrepp. Mannen ansågs äga sin hustru 

(som han övertagit från hennes Fader) och hade således rätt till såväl hennes liv som 

kropp. Aga inom äktenskapet förbjöds 1864, våldtäkt inom äktenskapet förbjöds först 

1965 (Statistiska Centralbyrån, 2010). Jämställdheten är på stadig frammarsch i Sverige 

på flera områden, men trots detta är en återkommande punkt i våldtäktsmål kvinnans 

kläder, hennes relation till förövaren, om hon druckit alkohol samt hur många sexuella 

relationer hon haft tidigare – faktorer som enligt vissa domstolar, kan påverka om 

övergreppet verkligen var en våldtäkt eller om kvinnan har sig själv att skylla 

(Wennstam, 2002). Den synen på offret ses inte i andra brottskategorier (a.a.). Därför 

utgår den här uppsatsen från kvinnor utsatta för våldtäkt, av män. 

 

2.2 Kvinnor utsatta för våldtäkt och mötet med vård- och rättssystem 

Wennstam (2002) visar i sin bok ”Flickan och skulden” hur extremt sårbara flickor och 

kvinnor är som blivit utsatta för våldtäkt. Mötet med det svenska vård- och 

rättssystemet kan upplevas som ytterligare övergrepp då det finns en kulturell tradition i 

samhället att villkora vad som betecknas som våldtäkt, vilket leder till 

skuldbeläggande, skam och rädsla att söka vård/anmäla.  (Wennstam, 2002; Björck & 

Heimer, 2003). Björck och Heimer (2003) menar att kvinnor utsatta för våld och 

övergrepp ställer särskilda krav på vårdpersonalen då de är traumatiserade på social, 

rättslig och psykisk nivå utöver de eventuella fysiska skador övergreppen orsakat. De 

menar vidare att det faktum att kvinnorna ofta står i nära relation till förövaren och är 

såväl emotionellt och ekonomiskt beroende av denne även kan skadar tilliten till andra 

människor. 

 

2.2.1 Vårdpersonalen och bemötandet av kvinnor utsatta för våld och 

sexuella övergrepp 

Skuld och skam beskrivs genomgående som de två främsta orsakerna till våldsutsatta 

kvinnors beteende i kontakt med den amerikanska hälso- och sjukvården, där den 

uppgivna orsaken till kontakt ofta är något annat än själva övergreppen. (Bradbury-

Jones, Duncan, Kroll, Moy & Taylor, 2011; Trevillion, Agnew-Davies & Howard, 

2011). Därför, menar Bradbury-Jones et al. (2011), behöver sjuksköterskan verktyg i 

form av kunskap och tydliga riktlinjer för att kunna skapa ett ickedömande klimat i 
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mötet med patienten där sjuksköterskans egna värderingar och fördomar inte ges 

utrymme. Detta för att inte ytterligare isolera eller kränka patienten. Bengtsson-Tops, 

Saveman, & Tops (2009) och Roark (2010) menar att vårdgivarens kompetens 

avseende kvinnor utsatta för våld och hot om våld är grundläggande, samt även att 

möjlighet till handledning och återkoppling inom personalgruppen påverkar mötets 

kvalité. De menar vidare att det även bör finnas uttalade policies för hur vårdgivaren 

ska hantera en situation där patienten berättar om övergrepp. Roark (2010) beskriver i 

sin studie hur sjuksköterskor känner sig otillräckliga och obekväma i mötet med 

patientgruppen och hur utbildningsprogram kan öka känslan av självförtroende och 

kompetens hos sjuksköterskor vilket i sin tur leder till ett förändrat beteende i mötet 

med kvinnor utsatta för övergrepp. 

Studierna fokuserar generellt på bristande kunskap hos sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal som ett problem i mötet med våldsutsatta kvinnor, ingen belyser en 

fungerande verksamhet där vårdpersonal redan erhållit adekvata verktyg för bemötande 

av patientgruppen, och vad de i så fall skulle bestå i. 

 

2.3 Teoretisk referensram 

För att förstå och förklara maktrelationen mellan sjuksköterska och patient kommer 

Foucaults teorier om makt användas som utgångspunkt för struktur och analys. Makten, 

enligt Foucault, förhåller sig till den diskurs, dvs. den överenskomna normativa 

uppsättning idéer, som omger ett visst socialt sammanhang, exempelvis den sociala 

hierarkiska struktur som återfinns inom sjukvården (Foucault, 1973). Foucault hävdar 

att makten inte är ett privilegium en enskild individ tilldelas utan något som existerar 

och utövas i relationen mellan två individer i en specifik kontext. 

 

2.3.1 Makt och relationer i teorin 

Relationen mellan sjuksköterska och patient återkommer ständigt i 

omvårdnadslitteraturen.  Wiklund (2003) menar att relationen mellan sjuksköterska och 

patient alltid är asymmetrisk. Sjuksköterskan innehar makt grundad på hennes kunskap 

och profession. Wiklund menar att det är hur makten används som avgör hur vården 

blir samt att sjuksköterskan bör reflektera över sin egen makt för att undvika att 

dominera patienten och utsätta henne för ett oetiskt handlande.  
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Foucault (1980) menar att makt som begrepp är dynamiskt och skapas och återskapas i 

mellanmänskliga relationer. Det innebär att makten inte kan beskrivas i termer av 

objekt, makten kan inte isoleras. Makt kan inte utövas eller återskapas utan ett specifikt 

och etablerat normsystem, vilket, enligt Foucault, kan förklaras genom hans triangel: 

makt – rätt – sanning (Foucault, 1980).  Foucault menar att handlingar och tänkta 

handlingar förhåller sig till ett socialt accepterat ”rätt” som i sin tur förhåller sig till den 

socialt accepterade ”sanningen”. Foucault menar vidare att dagens samhällen kräver att 

vi producerar sanning, och att sanningens makt är den som väger allra tyngst och 

utifrån detta skapas bland annat institutioner och professioner som bärare av sanning.    

Bradbury-Jones, Sambrook och Irvine (2008) har visat att en poststrukturalistisk ansats, 

baserad på Foucaults teori om makt, är ett angeläget verktyg för att förstå, förklara och 

analysera makt och empowerment i omvårdnad då det belyser vikten av 

sjuksköterskans förståelse för hierarkiska strukturer inom organisationen (vården) samt 

sambandet mellan kunskap och makt. Även Alex och Hammarström (2008) har utgått 

från Foucault för att förklara makt i olika intervjusituationer. De visar i sin studie hur 

maktrelationer skapas i själva mötet och betonar vikten av att sjuksköterskan är 

medveten om de olika dominanta perspektiv som förekommer i situationen, så som 

kunskap, utbildning, kön etcetera. Medvetenhet om detta bidrar till möjligheten att 

kunna skapa ett mötesklimat som inte präglas av en repressiv maktbalans (Alex & 

Hammarström, 2008).  Foucault (1980) intresserar sig för hur makten utövas och dess 

avsedda och oavsedda konsekvenser. En hypotes som uppkommer ur Foucaults teori är: 

maktförhållande finns i varje relation. Uppsatsens teoretiska problemområden, härledda 

ur hypotesen, kommer således att vara: 

1) På vilket/vilka sätt utövas makten? 

2) Vilka avsedda konsekvenser har maktförhållandet? 

3) Vilka oavsedda konsekvenser har maktförhållandet? 

Med detta i fokus kommer relationen mellan sjuksköterska och patient att utforskas och 

ett försök till närmare förståelse kommer att göras med förhoppning om att detta kan 

leda till fördjupad kunskap avseende sjuksköterskans strategier i bemötandet av kvinnor 

utsatta för våldtäkt. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor utsatta för våldtäkt befinner sig i en speciellt utsatt position då de kan, utöver 

sina fysiska och psykiska skador, leva under hot, samt är som grupp mycket utsatt för 

det offentliga och juridiska systemets tyckande och bedömningar (World Health 

Organisation [WHO], 2005). Mötet samt relationen mellan sjuksköterska och patient 

återkommer ständigt som grundpelare i omvårdnadsvetenskapen och studier visar hur 

avgörande bemötandet är för kvinnor utsatta för våld och sexuella övergrepp. Det är ett 

stort problem att den här patientgruppen riskerar uppleva ett ytterligare övergrepp i 

kontakten med hälso- och sjukvården på grund av bristande kunskap hos 

vårdpersonalen. Det finns mycket lite omvårdnadsforskning gjord som berör kvinnor 

utsatta för våldtäkt. Således är det av intresse att vidare utforska sjuksköterskors 

omvårdnadsstrategier i mötet med just dessa kvinnor. 

 

4 SYFTE 

Syftet är att belysa omvårdnadsstrategier som sjuksköterskor använder sig av i mötet 

med kvinnor utsatta för våldtäkt med Foucaults teori om makt som utgångspunkt. 
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5 MATERIAL OCH METOD 

Deduktiv teori är ett möjligt förhållningssätt till relationen mellan teori och data 

(Bryman, 2011). Utifrån teorin, menar Bryman, deduceras en eller flera hypoteser som 

i sin tur består av utforskningsbara företeelser, problemområden. Teorin och de 

hypoteser den genererat styr sedan datainsamlingsprocessen, som syftar till att samla in 

data som ska kunna bekräfta eller förkasta hypotesen/erna (a.a).  

 

5.1 Design 

Studien är empirisk med en deduktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med syfte att erhålla svar relevanta för studiens forskningsfrågor. Semistrukturerade 

intervjuer är lämpade för att generera svar på specifika frågeställningar (Bryman, 2011) 

vilket lämpar sig för en studie med deduktiv ansats.  

 

5.2 Urval 

En vårdverksamhet (förlagd vid ett större svenskt sjukhus) valdes ut på grund av att de 

anställda sjuksköterskorna med största säkerhet har erfarenheter av kontakter med 

kvinnor utsatta för våldtäkt. Detta kallas målstyrt urval och syftet är ett strategiskt urval 

av deltagare som är relevanta för de forskningsfrågor som ställs i studien (Bryman, 

2011). Bryman menar att ett målstyrt urval skiljer sig från ett så kallat 

bekvämlighetsurval på så sätt att det senare är tillgängligt på ett mer tillfälligt sätt 

medan det förra urvalet sker med vissa specifika forskningsfrågor i åtanke. I ett första 

steg kontaktades verksamhetschefen och en muntlig förfrågan gjordes om huruvida det 

skulle vara möjligt att genomföra en studie i verksamheten. Då författaren erhållit ett 

positivt svar, samt klartecken från examinator, kontaktades chefssjuksköterska och 

överenskommelse om möte träffades. Vid mötet erhöll chefssjuksköterskan följande 

dokument: 

- Promemoria (PM) 

- Initialt frågeformulär (bilaga 10.1.1). 

- Formell skriftlig förfrågan angående genomförande av, och deltagande i, 

mindre vetenskaplig studie (bilaga 10.3 och bilaga 10.4). 

- Sammanfattning av PM 

- Deltagarinformation (bifogas ej på grund av konfidentialitet). 
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- Inspirationstext (bilaga 10.2). 

Författaren och chefssjuksköterskan beslutade att den senare skulle informera de 

berörda på ett möte samma vecka. De som accepterade deltagande i studien skulle, 

tillsamman med chefssjuksköterskan, boka in tider för intervjuer under två dagar 

nästkommande vecka.  I samband med att sjuksköterskorna accepterade deltagande 

ombads också chefssjuksköterskan att ge deltagarna det initiala frågeformuläret samt en 

inspirationstext att använda som underlag för reflektionen över frågorna. Vidare 

önskades att informanterna skulle ha arbetat två år inom verksamheten, detta kriterium 

skulle dock kunna komma att ändras beroende på hur många sjuksköterskor som 

accepterade deltagande i studien. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes. Åtta frågor formulerades utifrån studiens 

syfte samt de tre problemområden (1; 2 och 3) som framkommit genom inläsning av 

Foucault, se tabell 1. 

 

Tabell 1 – initialt frågeformulär 

Problemområde (n=3) Frågor (n=8) 

1) På vilket/vilka sätt utövas makten? 1. Beskriv från ditt perspektiv som sjuksköterska 

mötet mellan dig och en kvinna utsatt för våldtäkt. 

2. På vilket sätt ser du på jämvikten er emellan? 

 

3. På vilket sätt ser du på ojämlikheten er emellan 

 

8. På vilket sätt använder du den kunskap som du 

redovisat ovan i mötet mellan dig och en kvinna 

utsatt för våldtäkt? 

2) Vilka avsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

4. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet 

kommer det något positivt. 

5. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet 

kommer det något negativt. 

 

3) Vilka oavsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

6. Beskriv en oväntad positiv konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, som du har observerat. 
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7. Beskriv en oväntad negativ konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, som du har observerat. 

 

 

 

 

Inspirationstext 

En inspirationstext valdes ut för att utgöra underlag och inspiration inför reflektion över 

frågorna. Texten valdes eftersom den reflekterade de känslor av skuld och skam som 

beskrevs i litteraturen samt även beskrev ett möte där den person som beskrivs som 

aktiv i situationen utnyttjar sin position för att åstadkomma något positivt. 

 

Testintervju 

Testintervjun genomfördes tre dagar innan de andra intervjuerna, dock i en annan lokal.  

Respondenten hade erhållit det initiala frågeformuläret (bilaga 10.1.1) samt 

inspirationstexten (bilaga 10.2). Testintervjun tog ca 30 minuter inräknat efterföljande 

diskussion och reflektion över frågorna, och resulterade i följande förändringar; 

- Antalet frågor reducerades från åtta till sex. 

- Fråga ett togs helt bort och anges i stället som scenario till samtliga frågor 

eftersom frågan inte uppfyllde syftet (att svara på problemområde 1). 

- Fråga två och tre kombinerades till en fråga, då de som två frågor genererade 

samma svar. 

- I fråga fyra och fem byttes ”oväntad” mot ”oavsedd” då respondenten belyste 

att många konsekvenser inte är alls oväntade, även om de inte är avsedda. 

- Fråga 3 (se tabell 2) beslutades inte besvara problemområde 2, utan 

problemområde 3. 

 

Tabell 2 – reviderat frågeformulär 

Problemområde (n=3) Frågor (n=6) 

1) På vilket/vilka sätt utövas makten? 1. Hur ser du på relationen er emellan, är den 

jämlik eller ojämlik? 

6.    På vilket sätt använder du den kunskap som 

du redovisat ovan i mötet mellan dig och en 

kvinna utsatt för våldtäkt? 
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2) Vilka avsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

2. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet 

kommer det något positivt. 

 

3) vilka oavsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

3. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet 

kommer det något negativt. 

4. Beskriv en oavsedd positiv konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, som du har observerat. 

5. Beskriv en oavsedd negativ konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, som du har observerat. 

 

 

 

 

Reviderat frågeformulär finns bifogat i bilaga 10.1.2 

 

 

Dessa åtta respektive sex frågor skrevs ner i ett initialt respektive reviderat 

frågeformulär (bilaga 10.1.1 och bilaga 10.1.2) varav det förra delgavs informanterna 

tillsammans med en text tänkt som inspiration (bilaga 10.2). Intervjuerna förlades till 

den så kallade ”överlappningstiden” då såväl dag- som kvällspersonal finns på plats och 

genomfördes under arbetstid. Förhoppningen var att genomföra 8-12 intervjuer á 20 

minuter. Fem intervjuer genomfördes och ett avskilt rum utgjorde scenen för dessa. 

Författaren såg i förväg till att rummet var möblerat på ett, för ändamålet, relevant sätt. 

Inledningsvis upprepade författaren informationen om studiens syfte och ändamål 

innan själva intervjun påbörjades. Dessutom informerades respondenterna om att en 

testintervju genomförts vilket medförde vissa revideringar av det initiala 

frågeformuläret (se tabell 2 samt bilaga 10.1.2) samt att författaren antecknade under 

intervjun. Respondenterna informerades även om att författaren skulle stämma av med 

respondenten att anteckningarna stämde överens med det respondenten avsett. En liten 

klocka låg synlig, för att hjälpa författaren och respondenterna att disponera tiden. 

Frågorna ställdes i turordning från 1 till 6. Författaren skrev ner essensen av 

respondentens svar så noggrant som möjligt, och mellan varje fråga uttalades ”nu 

skriver jag…” för att respondenterna skulle ha möjlighet att korrigera eller lägga till. 

Intervjuerna spelades inte in. Bryman (2011) menar att när data erhålls genom den 

metod som använts är inte inspelning absolut nödvändig. Dessutom har data godkänts 
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av respondenterna genom att de har godkänt författarens anteckningar under 

intervjuernas gång. Då analysen som genomfördes i den här studien är manifest, är det 

som sägs ”mellan raderna” inte relevant, vilket enligt Bryman (2011), är ytterligare ett 

argument för att beslutet att inte spela in intervjuerna var motiverat.  

 

5.4 Dataanalys 

Dataanalys i enlighet med deduktiv teori går ut på att undersöka hur data svarar på de 

teoretiska problemområden som deducerats ur hypotesen, för att i sin tur bekräfta eller 

förkasta hypotesen (Bryman, 2011). Fråga 1 och 6 härrör ur problemområde 1), fråga 2 

härrör ur problemområde 2) och fråga 3, 4 och 5 härrör ur problemområde 3) (tabell 2). 

Data har delats in i teman relevanta för de tre problemområden frågorna härrör från. 

Dessa teman har utformats så att de, vart och ett, kan utgöra möjliga svar på de 

problemområden de tillhör (Bryman, 2011). De olika teman som framkommer har 

kontinuerligt ställts mot studiens övergripande forskningsfråga. I tabell 3 redovisas de 

tre problemområdena samt de frågor som deducerats ur dessa. Under ”Svar” redogörs 

för essensen av det respondenterna svarat på respektive fråga, under ”Kategori” den 

syntes som gjorts av svaren och under ”Tema” presenteras den övergripande 

sammanfattning som gjorts av ovanstående. 

 

6 ETISKA ASPEKTER 

Deltagarna i studien har avidentifieras, inga namn ingår i sammanställningen av 

materialet eller i den färdiga studien, och kommer inte heller att framgå för någon 

annan än författaren. Att beakta är dock att trots verksamheten inte är namngiven finns 

det goda möjligheter att identifiera den på grund av sin särart inom sjukvården. Då citat 

använts har de korrigeras språkligt, för att inte vara identifierbara av deltagarna själva, 

eller andra som på något sätt har kontakt med verksamheten. Deltagarna gav ett 

informerat samtycke till deltagande och hade när som helst under studiens tillblivande 

möjlighet att avbryta sitt deltagande utan vidare motivering. 
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6.1 Författarens förförståelse 

Av vikt vid analysen är författarens förförståelse av det som beforskas (Polit & Beck, 

2010).  Författaren är intresserad av makt, relationer och frihet och anser att dessa är 

nära sammankopplade.  Hon anser vidare att makt per se inte är ett negativt fenomen. 

Författaren anser att maktrelationer är ofrånkomliga, dock inte att våra handlingar är 

determinerade – hur makten utövas är ett val som styrs av medvetna strategier och 

omedvetna impulser som förhåller sig till den kontext situationen utspelar sig i . 

 

7 RESULTAT 

Fjorton kategorier härleddes ur svaren, ur dessa identifierades fyra teman (tabell 3).  

 

Tabell 3 – sammanställning  
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Problemområde 

(n=3) 

Frågor (n=6) Svar (Respondenter (R)=5) Kategori (n=14) Tema (n=4) 

1) På vilket/vilka sätt 

utövas makten? 

1. Hur ser du på relationen 

er emellan, är den jämlik 

eller ojämlik? 

 

Alla respondenter (R) menar att relationen 

mellan sjuksköterska och patient är ojämlik och 

en av dem menar att sjuksköterskan har 

kunskap, men inte makt. 

1. Ojämlik relation 1. Medvetna 

maktstrategier 

6.    På vilket sätt använder 

du den kunskap som du 

redovisat ovan i mötet 

mellan dig och en kvinna 

utsatt för våldtäkt? 

Fyra R informerar noga för att skapa trygghet, 

tre beskriver hur de vill återge kontrollen till 

kvinnan. Tre beskriver hur de anpassar sig till 

kvinnans nivå och två hur de utgår från sin 

bedömning vid första anblicken av kvinnan. 

2. Information  

3. Anpassning  

4. Initial bedömning 

2) Vilka avsedda 

konsekvenser har 

maktförhållandet? 

2. Kommentera påståendet 

Ur denna ojämlikhet 

kommer det något positivt. 

 

Tre R menade att återgivandet av kontrollen till 

kvinnan är positivt, fyra R beskrev möjligheten 

att få utgöra ett stöd. En R belyste möjligheten 

att hjälpa kvinnan hantera skuld och skam. 

5. Återgivandet av 

kontroll 

6. Stötta  

7. Hanterandet av 

skuld och skam 

2. Avsedda 

integritetsstärkande 

konsekvenser 

3) vilka oavsedda 

konsekvenser har 

maktförhållandet? 

3. Kommentera påståendet 

Ur denna ojämlikhet 

kommer det något negativt. 

Tre R belyste risken för att kvinnan upplever en 

fortsatt kränkning. En R menade att 

sjuksköterskan, med goda intentioner, kan få en 

8. Fortsatt kränkning 

9. Oprofessionellt 

beteende 

3. Oavsedda 

integritetskränkande 
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patient att göra något hon inte vill. En R beskrev 

ett alltför djup personligt engagemang som 

problematiskt. 

 konsekvenser 

 

4. Oavsedda 

integritetsstärkande 

konsekvenser 

4. Beskriv en oavsedd 

positiv konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, 

som du har observerat. 

 

Tre R beskrev den positiva skillnad de märkte 

hos kvinnorna efter mötets slut. Två beskrev hur 

de upplevde en lättnad av skuld och skam samt 

hur jämlikheten ökade under mötets gång. 

10. Bekräftelse på ett 

adekvat stöd 

11. Ökad jämlikhet i 

mötet 

12. Lättnad av skuld 

och skam 

 

5. Beskriv en oavsedd 

negativ konsekvens av 

ojämlikheten er emellan, 

som du har observerat. 

 

Fyra R beskrev en fortsatt kränkning. En R 

belyste svårigheten med att vara personlig men 

inte för privat, så att egna värderingar kommer 

fram. 

13. Fortsatt kränkning 

14. Oprofessionellt 

beteende 
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Problemområden med respektive teman presenteras i tabell 4. Det totala antalet 

respondenter var sex inklusive den respondent som svarade i testintervjun och som inte 

ingår i analysen. Således svarade 5 respondenter på sex frågor. 

 

Tabell 4 – presentation resultat 

Problemområde (n=3) Teman (n=4) 

1) På vilket/vilka sätt utövas makten? 1. Medvetna maktstrategier 

2) Vilka avsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

2. Avsedda integritetsstärkande konsekvenser 

3) vilka oavsedda konsekvenser har 

maktförhållandet? 

3. Oavsedda integritetskränkande konsekvenser 

4. Oavsedda integritetsstärkande konsekvenser 

 

 

 

I enlighet med deduktiv teori kommer här nedan presenteras hur data svarar på studiens 

problemområden i termer av studiens syfte – att beskriva sjuksköterskans 

omvårdnadsstrategier i mötet med en kvinna utsatt för våldtäkt. 

 

7.1 På vilket/vilka sätt utövas makten? 

Det tema som genererades ur data var: 

1. Medvetna maktstrategier 

Med kategorierna: 

1. Ojämlik relation 

2. Information  

3. Anpassning  

4. Initial bedömning  

Maktrelationen beskrivs av tre sjuksköterskor vara avhängig två faktorer: 

1. Den kunskap och position sjuksköterskan innehar i egenskap av sin profession.  

2. Att mötet sker med en patient som blivit fråntagen kontrollen. 

 Två respondenter menade att maktbalansen alltid är ojämn, men hur mycket beror på 

patienten. ” … det är beroende på patientens skick, om hon är drogpåverkad eller rent 
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psykiskt inte frisk” En respondent upplevde att hon i sin yrkesroll har kunskap, men 

inte makt. I stället redovisade hon en upplevelse av jämlikhet grundad i möjligheten att 

det ”… hade kunnat vara jag”. Respondenternas medvetna strategier i mötet med en 

kvinna utsatt för våldtäkt var således att ge kvinnan den information hon bedömdes 

behöva i situationen, att anpassa sig till kvinnans nivå i så väl ord som handling samt att 

göra en initial bedömning för anpassa de ovanstående. ”Jag bedömer kontakten när 

hon kommer in. Utifrån min bedömning anpassar jag mig och väntar in patienten …” 

Fyra respondenter menade att möjligheten, förmågan och kunskapen till och om dessa 

strategier kom ur den maktposition de innehade i mötet med en kvinna utsatt för 

våldtäkt. En respondent menade att detta grundade sig i den kunskap hon innehade i 

egenskap av sjuksköterska.   

          ”… jag kan hjälpa dom genom att berätta om vad som kommer att hända under 

deras besök, så att de känner att de är med. Så många bär på skuld och skam, en del 

förstår inte att de blivit våldtagna ’jag sa inte ifrån’, ’jag gjorde inget motstånd’. Då 

kan jag hjälpa dem att berätta om de fysiologiska reaktioner som drabbar någon som 

blir utsatt för våldtäkt …” 

 

7.2 Vilka avsedda konsekvenser har maktförhållandet? 

Det tema som genererades ur data var: 

2. Avsedda integritetsstärkande konsekvenser 

Med kategorierna: 

5. Återgivandet av kontroll 

6. Stötta  

7. Hanterandet skuld och skam 

Respondenternas strategier i mötet med en kvinna utsatt för våldtäkt syftade till att 

återge kvinnan kontroll i mötet samt att själva utgöra ett stöd under möte, 

undersökningar och provtagningar. ”Jag poängterar att allt är frivilligt och jag ställer 

mig aldrig över henne. Jag anpassar mig också till hennes fysiska nivå. Hon ska återfå 

kontrollen”.  En respondent menade att hennes handlingar syftade till att underlätta 

hanterandet av skuld och skam. ”… nästan alla känner skuld och skam, de upplever att 

det är deras fel. Det är viktigt att vara försiktig och varsam.” Fyra respondenter 

beskrev att deras handlingar syftade till att stötta kvinnan i hennes situation ”… utifrån 
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min bedömning av hennes behov anpassar jag mig för att kunna utgöra ett så gott stöd 

som möjligt för henne här …” 

 

7.3 Vilka oavsedda konsekvenser har maktförhållandet? 

De teman som genererades ur data var: 

3. Oavsedda integritetskränkande konsekvenser 

4. Oavsedda integritetsstärkande konsekvenser 

Med kategorierna: 

8. (samt 13.) Fortsatt kränkning 

9. (samt 14). Ett oprofessionellt beteende 

10. Bekräftelse på ett adekvat stöd 

11. Ökad jämlikhet i mötet 

12. Lättnad av skuld och skam 

Respondenterna belyste att risken för en fortsatt kränkning är stor i mötet med en 

våldtagen kvinna. Hon har blivit fråntagen kontrollen över sin kropp, och även 

välvilliga handlingar kan upplevas kränkande, om inte kvinnan upplever att hon är 

delaktig i det som händer. ”Ja, alltså det är ju en som styr – den som har makten - och 

en som känner sig mer eller mindre utsatt för maktobalansen och i värsta fall känner 

sig helt överkörd.”Två respondenter menade att ett oprofessionellt beteende, där 

personliga värderingar kommer till uttryck, har negativ inverkan på situationen och kan 

leda till vidare kränkning. Tre respondenter berättade om den bekräftelse de upplevt 

från patienter, på att de utgjort ett adekvat stöd.  ”Jag tycker att man möter mycket 

tacksamhet, när dom går hem, man får feedback på att man utgör ett stöd. Dom kan 

säga ’ jag hade inte klarat det utan dig’.”En respondent upplevde att jämlikheten i 

mötet ökade till följd av de strategier hon hade i mötet med en kvinna utsatt för 

våldtäkt.   

              ”Ja alltså, man strävar efter att skapa trygghet och med det följer jämlikheten 

i mötet, tycker jag. Och genom den processen kan man stötta henne i att lägga ifrån sig 

skuld och skam. Ja, det är skillnaden mellan när de kommer och när de går. Man får 

bekräftelse på det när de går.” 
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8 DISKUSSION  

8.1 Metoddiskussion 

En deduktiv studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes för att besvara syftet. 

Semistrukturerade intervjuer syftar till att besvara vissa specifika teman eller 

frågeställningar. Hade en enkät använts hade det eventuellt varit möjligt att erhålla fler 

respondenter inom ramen för arbetet, och således ett mer generaliserbart material, dock 

hade det inte, på samma sätt, funnits utrymme för respondenternas kunskap och 

reflektioner som författaren inte hade kunnat förutse. Fyra respondenter ansåg att 

frågorna var svåra och krävde eftertanke, det var således positivt att frågorna skickades 

ut i samband med att respondenterna accepterade att delta. Det initiala frågeformuläret 

konstruerades av författaren utifrån de tre problemområdena (1; 2 och 3) och användes 

i testintervjun. Testintervjun visade tydligt att fråga 1 inte svarade på problemområde 1, 

vilket gjorde att författaren beslutade sig för att sätta det som förutsättning för de övriga 

frågorna. Omformuleringen av resterande frågor, samt omflyttningen av fråga 3 (i 

reviderat frågeformulär) från problemområde 2 till problemområde 3 framstod som 

relevanta efter genomförd testintervju. Det reviderade frågeformuläret var väl 

fungerande i intervjuerna, dock kunde fråga 1 uteslutits då den i första hand besvarade 

huruvida respondenterna ansåg att relationen mellan sjuksköterska och patient är jämlik 

eller ej. Inspirationstexten utgjorde en gemensam utgångspunkt för reflektion för 

samtliga deltagare. Detta kan anses positivt för studiens tillförlitlighet då 

inspirationstexten bidrog med ett externt scenario som grund för intervjuerna. Då makt 

kan anses vara ett negativt laddat begrepp utgjorde texten ett exempel på ett möte där så 

inte behöver vara fallet. Författarens förhoppning var att detta skulle vara till hjälp för 

respondenterna samt öka möjligheterna till en dynamisk reflektion kring makt och 

bemötande. Kvinnor utsatta för våldtäkt är ett ständigt aktuellt ämne, och ändå är 

kunskapen inom vården begränsad. 

 

8.1.1 Urvalsdiskussion 

Ett så kallat målstyrt urval användes. Det syftar till att, med specifika forskningsfrågor i 

åtanke, rekrytera ett urval som är relevant för studien (Bryman, 2011). Urvalet är inte 
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representativt för exempelvis alla allmänsjuksköterskor som arbetar på större sjukhus, 

men eftersom antalet studier om våldtagna kvinnor, bemötande och makt är begränsat, 

är urvalsmetoden relevant då den gjordes med syfte att erhålla en grupp respondenter 

med specifik kunskap och erfarenhet i området. En chefssjuksköterska agerade så 

kallad gate-keeper, vilket å ena sidan utgjorde en möjlighet för författaren att komma i 

kontakt med den önskade populationen, å andra sidan lades en ytterligare länk till i 

kontakten mellan författare och population vilket i sig medförde en viss risk att inte 

samtliga i populationen informerades på exakt samma sätt. Ett önskemål från 

författaren var att deltagande respondenter skulle ha arbetat minst två år inom 

verksamheten. Detta kan anses godtyckligt, men ansågs av författaren rimligt för att 

respondenterna skulle haft möjlighet att erhålla viss erfarenhet inom det aktuella ämnet. 

Samtliga som accepterade deltagande i studien uppfyllde detta krav. Författaren avsåg 

att göra mellan åtta och tolv intervjuer, detta för att erhålla ett material där det fanns 

möjlighet att göra vissa statistiska antaganden (Bryman, 2011). Antalet som 

accepterade deltagande i studien var dock endast fem personer. Författaren anser ändå 

att syftet kunde uppfyllas även genom detta mer begränsade urval, samt att studien kan 

utgöra en grund – så kallad pilotstudie – till en fördjupad studie i ämnet. 

 

8.1.2 Analysdiskussion 

En deduktiv analys används för att pröva ett teoretiskt antagande (Bryman, 2011) vilket 

gjorde det till en lämplig metod för studien. Respondenternas svar på varje fråga 

sammanställdes med avsikt att reflektera det övergripande problemområdet samt med 

syftet som utgångspunkt. De teman som identifierades ur analysen är 

omvårdnadsrelaterade så tillvida att de härrör ur sjuksköterskornas handlingar eller 

attityder. Inspelning av intervjuerna gjordes inte, vilket kan anses vara en svaghet. 

Dock antecknades – i stunden – svarens essens av författaren, vilka godkändes av 

respondenten. I kvalitativ metod används ibland latent innehållsanalys då författaren är 

intresserad inte bara av vad som sägs, utan även hur det sägs, dvs. vad som sägs mellan 

raderna (Polit & Beck, 2010). För att hinna uppfatta detta under ett samtal är inspelning 

en förutsättning. Författaren till denna studie är dock endast intresserad av det som sägs 

och den oavsiktliga tolkning som kan antas föreligga bör hänvisas till författarens 

förförståelse. 
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8.1.3 Tillförlitlighet 

Validering av kvalitativa studier diskuteras, då begreppet som sådant är nära förknippat 

med mätning (Bryman, 2011). Dock, menar Bryman, kan detta omfatta även kvalitativa 

studier så till vida att det finns åtgärder att tillta för att försäkra sig om att exempelvis 

frågorna genererar svar på det som avses besvaras. I studier med så kallade kvalitativa 

intervjuer kan testintervju utgöra en sådan åtgärd. Således har författaren delgett en 

informant inspirationstext och initialt frågeformulär, och genomfört testintervjun för att 

försäkra sig om att frågorna svarade på det som avsetts samt att den planerade 

tidsramen var rimlig. Bryman (2011) beskriver ytterligare ett sätt att höja validiteten på 

kvalitativa studier. Respondentvalidering är en process igenom vilken forskaren 

förmedlar sina resultat till de som deltagit i studien, för att bekräfta att forskaren 

uppfattat informationen på rätt sätt. Respondentvalidering användes på följande sätt: i 

samband med att varje intervjufråga avslutades läste författaren upp de svar som 

skrivits ner under intervjun. Informanten fick således möjlighet att tillägga eller 

korrigera så att svaren överensstämmer med det som avsetts förmedla. 

 

8.1.4 Generaliserbarhet 

Studiens syfte är att belysa omvårdnadsstrategier. Det hade varit önskvärt att kunna 

applicera dessa strategier i större sammanhang än det undersökta scenariot, dock är inte 

generaliserbarhet i kvalitativa studier aktuellt eftersom antalet deltagare ofta är lågt och 

den sociala kontexten inte går att återskapa (Bryman, 2011). Eftersom endast fem 

sjuksköterskor intervjuats är det inte möjligt att generalisera resultaten, trots detta tror 

författaren att studien kan bidra med kunskap som underlag för diskussion och 

inspiration för vidare studier. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Sammanfattning 

Resultatet visar hur deltagarna använde sig av sin maktposition (i egenskap av 

sjuksköterska) i mötet med kvinnor utsatta för våldtäkt genom en initial bedömning, 

genom att anpassa sig till kvinnans nivå samt genom att informera adekvat. Avsedda 

konsekvenser beskrevs, så som återgivandet av kontrollen, skapandet av trygghet och 
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hanterandet av skuld och skam. Bland de oavsedda konsekvenser av maktrelationen 

fanns såväl positiva - bekräftelse på adekvat stöd och ökad jämlikhet i mötet, som 

negativa – en fortsatt kränkning och ett oprofessionellt beteende.  Studiens 

frågeställningar har således besvarats, om än med viss försiktighet avseende antalet 

deltagare. Syftet var att ”…belysa omvårdnadsstrategier…med Foucaults teori om 

makt som utgångspunkt” och detta diskuteras nedan. Författaren har inte funnit några 

studier som utforskar mötet mellan sjuksköterskor och kvinnor utsatta för våldtäkt med 

fokus på maktrelationen dem emellan. Vissa studier fokuserar på screening, dvs. hur 

vårdpersonalen ska arbeta för att upptäcka kvinnor utsatta för våld och övergrepp i 

exempelvis primärvård eller på akutmottagningar. Kanske är detta avhängigt det 

faktum att våldtäkt fortfarande är nära förknippat med känslor av skuld och skam, och 

fördomar om den som utsätts så att fokus för forskningen har legat på att identifiera 

dessa kvinnor snarare än hur relationen mellan vårdgivare och vårdtagare ser ut och bör 

se ut. Det finns även studier som fokuserar på sjuksköterskors upplevelse av att arbeta 

med kvinnor utsatta för övergrepp, dessa beskriver känslor av otillräcklighet, frustration 

och okunskap i resultatet. Respondenterna i denna studie hade alla erfarenhet av att 

möta kvinnor utsatta för våldtäkt och kunde på så sätt bidra med sin kunskap utifrån ett 

mycket professionellt perspektiv, vilket, det låga antalet deltagare till trots, kan sprida 

ljus över viktig kunskap vad det gäller bemötandet av kvinnor utsatta för våldtäkt. 

 

8.2.2 Medvetna maktstrategier 

Det tema som framkom ur problemområde 1 – medvetna maktstrategier bör i enlighet 

med syftet även beskriva handlingar eller åtgärder direkt relaterade till omvårdnad. 

Wiklund (2003) beskriver makten som avhängig sjuksköterskans kunskap och 

profession. Hon menar vidare att sjuksköterskan bör reflektera över ojämlikheten i 

relationen som utgångspunkt för mötet. Van Herk, Smith och Andrew (2011)  menar att 

strävan efter jämlikhet i mötet mellan sjuksköterska och patient har sin början i att 

sjuksköterskan identifierar och bedömer maktbalansen i det initiala mötet. Även 

Oudshoorn, Ward-Griffin och McWilliam (2007) visar hur ett kontextspecifikt 

maktinnehav kan utövas positivt i de fall när sjuksköterskan har kunskap och insikt om 

förhållandets ojämlikhet men även potential. 
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8.2.3 Avsedda konsekvenser 

Det tema som framkom ur problemområde 1 är handlingar som i sig syftar till att uppnå 

beskrivna avsedda konsekvenser – avsedda integritetsstärkande konsekvenser 

(problemområde 2). Björk och Heimer (2003) beskriver hur skuld och skam är 

specifika känslor som kvinnor utsatta för våldtäkt upplever. Detta bekräftas av 

resultatet där en respondent menade att hennes handlingar syftade specifikt till att lätta 

dessa känslor. Häggblom & Fredriksen (2011) beskriver hur sjuksköterskan, i egenskap 

av sin profession och den makt den ger henne, har möjlighet och ansvar för att skapa 

förutsättningar för trygghet i mötet. Detta, menar de, gör hon genom förhållningssätt, 

som att exempelvis vänta in patienten, vilket även beskrivs i resultatet. DeFrino (2009) 

menar att det arbete sjuksköterskor gör som syftar till att påverka relationen i ett möte 

med en patient bör ses som ett uttryck för den makt hon innehar i egenskap av sin 

profession. Detta kan ses, menar DeFrino, i de omvårdnadshandlingar som syftar till att 

stärka eller återge autonomin till patienten i ett specifikt möte. I enlighet med detta kan 

de omvårdnadshandlingar som framkom i resultatet ses som ett positivt utövande av 

makt. 

 

8.2.4 Oavsedda konsekvenser  

De teman som framkom ut problemområde 3 var – oavsedda integritetskränkande 

konsekvenser och oavsedda integritetsstärkande konsekvenser. Bradbury et al. (2011) 

och Goldblatt (2009) betonar vikten av att sjuksköterskans egna värderingar inte ges 

utrymme vilket bekräftas av resultatet. De menar vidare att detta, tillsammans med 

kompetens i ämnet och reflektion över maktförhållandet, är essentiella parametrar för 

sjuksköterskan för att inte vidare kränka kvinnan, en farhåga som aktualiseras även i 

resultatet. Två respondenter upplevde att ett förbättrat hanterande av skuld och skam 

var en oavsedd men positiv konsekvens de observerat under mötet med en kvinna utsatt 

för våldtäkt. Resultatet visade vidare att en bekräftelse från kvinnan vid mötets 

avslutande eller hemgång tydde på att sjuksköterskornas maktstrategier hade oavsedda 

positiva konsekvenser även avseende kvinnans självbild och hur hon upplevde hela 

vårdmötet. De två teman som framkom ur detta problemområde belyser två polära 

aspekter av påverkan på patientens integritet. Å ena sidan oavsedda konsekvenser som 

stärker kvinnans integritet, å andra sidan oavsedda konsekvenser som kränker 

integriteten. Dessa två teman ger uppslag till vidare frågor så som – Hur förhåller sig de 
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integritetsstärkande och integritetskränkande konsekvenserna till varandra?  – Finns det 

en dynamik dem emellan?  

 

8.3 Slutsats 

Författaren anser, med viss försiktighet, att studien visar att den makt sjuksköterskan 

innehar, i egenskap av sin profession och kunskap, genom reflektion och lyhördhet kan 

utgöra ett mycket kraftfullt verktyg för att skapa förutsättningar för god vård av kvinnor 

utsatta för våldtäkt. 

 

8.4 Klinisk betydelse 

Denna studie allena kan inte medföra några direkta konsekvenser för sjuksköterskans 

yrkesfunktion eller utbildning i omvårdnad. Dock kan den utgöra underlag för 

diskussion och kan antyda behovet av en djupare analys av maktbalansen i mötet med 

patienter inom ramarna för sjuksköterskeutbildning. Detta för att möjliggöra 

medvetenhet och aktiv reflektion över den maktposition som den yrkesverksamma 

sjuksköterskan innehar. 

 

8.5 Förslag på vidare forskning 

Det behövs mer kunskap inom området. Dels för att vidareutveckla och utforska de 

resultat som anades i den här studien, dels för att maktrelationen mellan sjuksköterska 

och patient är intressant även för andra patientgrupper, då många patienter, i någon 

form, befinner sig i en utsatt position i kontakten med hälso- och sjukvården. 
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10 BILAGOR 

10.1.1 Initialt frågeformulär 

1. Beskriv från ditt perspektiv som sjuksköterska mötet mellan dig och en kvinna 

utsatt för våldtäkt. 

2. På vilket sätt ser du på jämvikten er emellan? 

3. På vilket sätt ser du på ojämlikheten er emellan? 

4.  Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet kommer det något positivt. 

5. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet kommer det något negativt. 

6. Beskriv en oväntad positiv konsekvens, av ojämlikheten, obalansen, av själva 

maktförhållandet, som du har observerat, i relation mellan dig och en kvinna 

utsatt för våldtäkt. 

7. Beskriv en oväntad negativ konsekvens, av ojämlikheten, obalansen, av själva 

maktförhållandet, som du har observerat, i relation mellan dig och en kvinna 

utsatt för våldtäkt. 

8. På vilket sätt använder du den kunskap som du har redovisat ovan i mötet 

mellan dig och en kvinna utsatt av våldtäkt? 
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10.1.2 Reviderat frågeformulär 

Dessa frågor utgår från ditt perspektiv som sjuksköterska i mötet med en kvinna utsatt 

för våldtäkt. 

1. Hur ser du på relationen er emellan, är den jämlik eller ojämlik? 

2. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet kommer det något positivt. 

3. Kommentera påståendet Ur denna ojämlikhet kommer det något negativt. 

4. Beskriv en oavsedd positiv konsekvens av ojämlikheten er emellan, som du har 

observerat. 

5. Beskriv en oavsedd negativ konsekvens av ojämlikheten er emellan, som du har 

observerat. 

6. På vilket sätt använder du den kunskap som du redovisat ovan i mötet mellan 

dig och en kvinna utsatt för våldtäkt? 
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10.2 Inspirationstext  

Ur Anna Nilssons (2007) ”dina ögon når inte längre min själ” i S. Alakoski (Red.) 

Lyckliga slut. 

 

Jag är en hora. Ser jag ner i marken ser de inte min skam. 

Det var ju jag som tog med honom till rummet. Det var ju jag. Det var ju jag som var 

onykter. Det var ju jag. Det var ju jag som trotsat vännens varnande ord. Det var ju jag. 

Hur fan kunde jag? 

 

Ord svåra att forma med min tunga stöts till slut ut till de nära. Och reaktionerna blir 

skilda. 

Anmäl. (Hur anmäler jag något som inte hände?) 

Sjukt. (Jag?) 

Nu tänker vi inte mer på det här så ska du se att det går över. 

En av de viktigaste kvinnorna under min resa bekräftar min tanke, att det här är fel. 

Man får inte göra så här. Man får inte. 

Hon säger ”nu lägger vi honom här på bordet. Och all skuld och skam, som tillhör 

honom. Inte dig!”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

10.3 Formell förfrågan - verksamhetschef 

 

 

 

 

Till verksamhetschefen vid  

…….…XXX…………………..  

 

 

Förfrågan angående genomförande av mindre vetenskaplig studie. 

 

Jag, Ida Söderquist, är sjuksköterskestudent och studerar vid Röda Korsets Högskola i 

Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete (Kandidatuppsats) 

inom huvudämnet omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng. 

Jag avser att genomföra en studie inom ramen för examensarbetet. Preliminärt namn på 

studien är: Ett möte med makt 

 

Studiens övergripande forskningsfråga är: att belysa sjuksköterskors 

omvårdnadsstrategier i mötet med kvinnor utsatta för våldtäkt med utgångspunkt i 

Foucaults teori om makt. 

 

Datainsamlingen kommer att ske med hjälp av: Semistrukturerade intervjuer 

 

 

Jag önskar genomföra 8-12 stycken intervjuer med sjuksköterskor som har minst två 

års erfarenhet inom verksamheten. När en sjuksköterska accepterar att delta i studien 

ska hon tilldelas ett frågeformulär samt en inspirationstext. Intervjuerna beräknas ta 20 

minuter. 

 

Tidsplan: Datainsamlingen planeras starta 2011-09-26 och vara avslutad 2011-09-28 

 

 

Jag förbinder mig att skriftligt och muntligt informera personal i berörda verksamheter. 

Vidare förbinder jag mig att handskas konfidentiellt med insamlad data. Från samtliga 

kontaktade personal inhämtas informerat samtycke inför deltagande i undersökningen. I 

görligaste mån kommer uppgifter från deltagande personal av vara avidentifierade. Alla 

resultat kommer att redovisas så att personer och enheter ej kan identifieras. Resultaten 

i studien kommer att återrapporteras till berörda enheter.  

 

Jag ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna undersökningen vid 

avdelning XXX vid XXXXXXX-kliniken.  
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Stockholm 2011-09-21 

 

Studentens signatur    

Namnförtydligande Ida Söderquist    

 

Handledares signatur    

Namnförtydligande   

Mail-adress   

 

Examinators signatur   

Namnförtydligande  

Mail-adress   

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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10.4 Formell förfrågan – deltagare 

 

 
 

2011 09 21 

 

Deltagarinformation  
 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Jag är sjuksköterskestudent som studerar vid Röda Korsets Högskola i Stockholm. I 

utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete inom huvudämnet 

omvårdnadsvetenskap i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Jag avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Ett möte med makt 

 
Området jag önskar studera är: sjuksköterskors omvårdnadsstrategier i mötet med 

våldtagna kvinnor, med utgångspunkt i Foucaults teori om makt. 

Jag vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående dina 

kunskaper och tankar kring ämnet. 

 

Intervjun innehåller åtta frågor och tar ca 20 minuter att genomföra. Dina svar/resultat 

kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en form där inga 

enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt 

deltagande.  

 

Resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra till ett 

förbättrat patientomhändertagande.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig 

till:  

 

 

Studentens signatur    

Namnförtydligande Ida Söderquist   

 

Handledares signatur 

Namnförtydligande  

Mail-adress   

 

Röda Korsets Högskola 

Box 55 676 

102 15 Stockholm 

Tel. 08 58751600 
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